
KONSOLIDOVANÉ ZNENIE PRÁVNEHO PREDPISU 
 

LEN NA PRACOVNÉ ÚČELY 

OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

zo 14. decembra 2005 

č. MF/26940/2005-74, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre 
Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia 
z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.), opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74  

(oznámenie č. 364/2011 Z. z.) a opatrenia z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  zákona č. 
561/2004 Z. z. ustanovuje: 

§ 1 

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej 
závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Sociálna poisťovňa1) (ďalej len „účtovná jednotka“). 

(2) Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1. 

(3) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3. 

§ 2 

Účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá podľa osobitných  predpisov2). 

§ 2a 

Osobitné ustanovenia na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý nasleduje po 1. januári 2009 

 

(1)  Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa 
prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho 
súčtového rádu po najnižší. 

(2) V prílohe č. 3 časti  II. odseku 1 sa uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje 
účtovná závierka a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty. 

§ 3 

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006. 

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

 

§ 3b 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009 

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009. 

 

§ 3c 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011 

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní  účtovnej závierky za rok 2011. 

                                                           
1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
2) Napríklad § 122 ods. 2 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov. 
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§ 3d 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2020 

Podľa tohto opatrenia v znení účinnom od 1. mája 2020 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 
2020. 

§ 4 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú 
účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia 
č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.), opatrenia č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004 Z. z.). 

§ 5  

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. 

Opatrenie zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 nadobudlo účinnosť 1. januára 2008. 

Opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009. 

Opatrenie z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 nadobudlo účinnosť 31. decembra 2011. 

Opatrenie z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74 nadobudlo účinnosť 1. mája 2020. 

 

 

 

                                                                   Ivan Mikloš 

      podpredseda vlády a minister financií 

 

       Eduard Heger 

      podpredseda vlády a minister financií 
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do

Sídlo účtovnej jednotky

Telefónne číslo
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Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74



Súvaha Úč SP 1 - 01 IČO DIČ

b

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

2

x

x

x

x

Dlhodobý drobný hmotný majetok                                   

(028 - (088 + 092AÚ)

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                    

(063 - 096AÚ)

Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ)

Ostatný dlhodobý finančný majetok                                                  

(069 - 096AÚ)

Účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie  

Brutto Korekcia Netto

1 2 3

Netto

4

STRANA AKTÍV 

a 

Číslo 

riadku 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  (súčet  r.002 + r.008 + r.018)

Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r.003 až r.007) 

Softvér (013 - (073 + 091AÚ)

Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ)

Iný dlhodobý nehmotný majetok                                                 

(018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                    

(041 - 093)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku                          

(043 - 096AÚ)

1.     

2.      

3.       

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

(051 - 095AÚ)

Dlhodobý hmotný majetok (súčet r.009 až r.017)

Pozemky (031)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                  

(029 - (089 + 092 AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok             

(052 - 095AÚ)

Dlhodobý finančný majetok (súčet r.019 až r.024)

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 

spoločnostiach v ovládanej osobe (061) 

Umelecké diela a zbierky (032)

Stavby (021 - (081+ 092AÚ)

Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)

Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)



Súvaha Úč SP 1 - 01 IČO DIČ

b

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

3

2 3 4

Účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bruto Korekcia Netto Netto

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ceniny (213)

Bankové účty (221 + 261)

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)

Dlhové cenné papiere na predaj (253)

Obstaranie krátkodobého finančného majetku  (259)

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 

(346)

Iné pohľadávky (378AÚ  - 391AÚ)

Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ)

Zásoby súčet (r.027 až r. 029) 

Materiál (112 + 119) - (191)

Tovar (132 + 139) - (196)

Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ)

Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)

Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ ) - 

(391AÚ) 

Krátkodobé pohľadávky (súčet r.036 až r.044)

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ 

okrem r.029) - (391AÚ)

Pohľadávky z obchodného styku                                   

(311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné

dôchodkové sporenie  (316AÚ - 391AÚ)

Prechodné účty aktív  (súčet r.053 + r.054)

Náklady budúcich období (381)

Príjmy budúcich období (385)

Číslo 

riadku 

5.

MAJETOK spolu  (súčet r.001 +  r.025)

STRANA AKTÍV

4.

B. OBEŽNÝ MAJETOK  (súčet r.026 + r.030 + r.035 + 

r.045 + r.052)      

1.

a 

3.

2.

Krátkodobý finančný majetok (súčet r.046 až r.051)

Pokladnica (211)

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné

dôchodkové sporenie (316AÚ - 391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými

poisťovňami (336 - 391AÚ)

Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ)

Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345)



Súvaha Úč SP 1-01 IČO DIČ

1.

4

103

104

105

106

098

099

100

101

102

093

094

095

096

097

088

089

090

091

092

072

083

084

085

086

087

078

079

080

081

082

PASÍVA spolu    (súčet r. 056 + r. 076)

a 

STRANA PASÍV

b 5

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

B. Cudzie zdroje (súčet r.077 + r.078 + r.085 + r.099 + r.103)  

Rezervy (941)

Dlhodobé záväzky (súčet r.079 až r.084)

073

074

075

076

077

Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)

Základný fond garančného poistenia  (+/- 925)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)

Základný fond úrazového poistenia  (927)

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  

(928)

Základný fond starobného poistenia  (+/- 923)

6

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Účtovné obdobie
Číslo 

riadku 

056

068

069

070

071

Správny fond  (+/- 914)

Osobitné fondy Sociálnej poisťovne (súčet r.063 až r.072) 

Účet tvorby fondov  (921)

Osobitný fond (920)

Základný fond nemocenského poistenia  (+/- 922)

A. Vlastné zdroje krytia majetku (súčet r. 057 + r. 062 + r. 073)

Fondy Sociálnej poisťovne súčet (r. 058 až r.061) 

Fond dlhodobého majetku (901)

Fond prevádzkových prostriedkov (902)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)

Iné krátkodobé finančné výpomoci  (249)

Prechodné účty pasív (súčet r.104 + r.105)

Výdavky budúcich období   (383)

Výnosy budúcich období  (384)

Spojovací účet pri združení   (396)

Iné záväzky (379 + 373AÚ + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)

Bankové výpomoci a pôžičky (súčet r.100 až r.102)

Dlhodobé bankové úvery  (951AÚ)

Bežné bankové úvery  (231 + 232 + 951AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami (336)

Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 

vkladov  (367)

Záväzky voči združeniu   (368)

Nevyfakturované dodávky (329)

Krátkodobé rezervy (323)

Záväzky z poistných vzťahov  (326)

Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti  (328)

Záväzky voči zamestnancom  (331+ 333)

Sociálny fond   (956)

Dlhodobé zmenky na úhradu   (958)

Ostatné dlhodobé záväzky   (959AÚ + 373AÚ)

Krátkodobé záväzky (súčet r.086 až r.098)

Záväzky z obchodného styku  (321 až 325 okrem r. 088)

Dlhodobé prijaté preddavky  (955)

3.

Rezervný fond solidarity (929)

Výsledok hospodárenia (súčet r. 074 + r. 075)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 055 (stĺpec 3 

Netto) - (r. 057 + r. 062 + r. 075 + r. 076)

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/- 932)

Návratná finančná výpomoc  (952AÚ)

Záväzky z nájmu   (954AÚ)

5.

 4.

1.

3.

2.

2.



Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01 IČO DIČ

a c

501 001

502 002

503 003

504 004

511 005

512 006

513 007

514 008

515 009

516 010

518 011

519 012

521 013

523 014

524 015

525 016

527 017

528 018

531 019

532 020

538 021

541 022

542 023

543 024

544 025

545 026

546 027

548 028

549 029

551 030

552 031

553 032

554 033

557 034

559 035

036

5

b

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Spotreba ostatných neskladovateľných 

dodávok

Číslo 

účtu

Číslo 

riadku 
Náklady Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu súčet (r. 001 až r. 035)

Daň z nehnuteľností

Predaný tovar

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Výkony pôšt a telekomunikácií

Poistné

Ostatné služby

Poplatky za poukazovanie dávok

Mzdové náklady

Odmeny členom dozornej rady

Ostatné sociálne poistenie 

Zákonné sociálne náklady

Ostatné sociálne náklady

Daň z motorových vozidiel

Zákonné sociálne poistenie

Nájomné

Opravy a udržiavanie

Kurzové straty

Dary

Manká a škody

Iné ostatné náklady

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku

Ostatné dane a poplatky

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

Ostatné pokuty a úroky z omeškania

Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

Úroky

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku  

Predané cenné papiere

Predaný materiál

Náklady z precenenia cenných papierov

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Účtovné obdobie

Nezdaňovaná 

činnosť

Zdaňovaná 

činnosť
Spolu

9 107 8



Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01 IČO DIČ

a c

601 037

602 038

604 039

605 040

621 041

622 042

623 043

624 044

641 045

642 046

643 047

644 048

645 049

649 050

651 051

652 052

653 053

654 054

655 055

657 056

658 057

691 058

059

060

591 061

595 062

063

6

Výsledok hospodárenia po zdanení                                        

(r. 060 mínus r. 061 a r. 062) (+/-)

Účtová trieda 6 spolu súčet (r. 037 až r. 058) 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                   

( r. 059 mínus r. 036)(+/-)

Číslo 

účtu

Číslo 

riadku 
Výnosy

b

Tržby za vlastné výkony

Tržby z predaja služieb

Iné ostatné tržby

Aktivácia materiálu 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Tržby za predaný tovar

Ostatné pokuty a úroky z omeškania

Platby za odpísané pohľadávky

Úroky

Kurzové zisky

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Dodatočné odvody dane z príjmov

7 8

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Výnosy z precenenia cenných papierov

Výnosy z nájmu majetku

Dotácie na prevádzku

Daň z príjmov

Iné ostatné výnosy

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Tržby z predaja cenných papierov

Tržby z predaja materiálu

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

Účtovné obdobie

Nezdaňovaná 

činnosť

Zdaňovaná 

činnosť
Spolu

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

9 10
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Vysvetlivky na vyplňovanie účtovnej závierky  

 

(1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky. 

(3) Účtovná závierka sa v časti súvaha a výkaz ziskov a strát vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné 
miesta a v časti poznámky sa údaje uvádzajú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta alebo matematicky 
zaokrúhlene v celých eurách. 

(4) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné syntetické účty 
a analytické účty vytvorené účtovnou jednotkou a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa 
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov. 

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha 

(1) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky 

a) jednotlivých syntetických účtov, 

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov, 

c) analytických účtov, 

d) súčtu niekoľkých analytických účtov. 

(2) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, 
za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz. 

(3) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia. 

(4) V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu. 

(5) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu. 

(6) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2. 

(7) Na riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých zostatková doba splatnosti 
je viac ako jeden rok. 

(8) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu na riadku 

a) 039, ak pohľadávky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sú vyššie ako záväzky voči 
týmto inštitúciám, 

b) 092, ak záväzky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sú vyššie ako pohľadávky voči 
týmto inštitúciám, 

c) 041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch, 

d) 093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch, 

e) 042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu, 

f) 094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu, 

g) 044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako záväzky, 

h) 097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako pohľadávky. 

(9) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa na riadku 048. 
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(10) Na riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne 
nasledujúcom účtovnom období. 

(11) Na riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne 
nasledujúcom účtovnom období. 

(12) Na riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959 okrem záväzkov so splatnosťou 
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečný zostatok analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov 
z pevných termínových operácií, ktoré sú neuhradené dlhšie ako jeden rok je vyšší ako pohľadávky. 

(13) Na riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a konečných 
zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky so splatnosťou 
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. 

(14) Na riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne 
nasledujúcom účtovnom období. 

(15) Na riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a tie záväzky z účtu 951 so 
splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. 

 

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát 

(1) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických 
účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného 
obdobia do posledného dňa účtovného obdobia. 

(2) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov 
k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz. 

(3) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich 
so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov. 

(4) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich s 
činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov. 

(5) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8. 

(6) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného 
obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz. 

(7) Na riadku 060 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných 
stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5. 
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Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74 

VZOR 

POZNÁMKY 

účtovnej závierky  

zostavenej k     .    . 20   

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, 
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie.  

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti. 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu 
na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 

e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 

l) krátkodobý finančný majetok, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 

p) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu. 
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(4)Spôsob prepočtu údajov v cudzej mene na menu euro. 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

(6) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 
nehmotného majetku, pričom sa uvádza 

a) doba odpisovania, 

b) použité sadzby odpisovania. 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to  

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav 
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny 
tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v 
členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku 
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci 
bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci 
bežného účtovného obdobia. 

(2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení 
podľa jednotlivých položiek súvahy a údaje o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného 
obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku. Informácia o výške tvorby, zrušenia a použitia 
opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich zvýšenia, zníženia a zrušenia. 

(5)  Prehľad o stave zásob, poskytnutých preddavkoch na zásoby a o opravných položkách k zásobám v členení 
podľa položiek súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia; ich 
prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako 
aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. 

(6)  Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie  v členení na pohľadávky 
na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na penále, pokutách, poplatkoch a 
regresoch. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

(7)Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok v priebehu bežného účtovného obdobia; ich stav na 
začiatku bežného účtovného obdobia,  prírastok, úbytok a stav na konci bežného účtovného obdobia. 

(8)  Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy 
s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a zúčtovanie  
počas bežného účtovného obdobia a stav na konci  bežného účtovného obdobia. 

(9)Uvádza sa aj dôvod tvorby, zníženia alebo zrušenia opravných položiek k pohľadávkam. 

(10) Informácia o výške odpísaných pohľadávok počas bežného účtovného obdobia v členení podľa jednotlivých 
fondov a položiek súvahy. 

(11) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného 
majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto 
ocenenia na výsledok hospodárenia. 



3 
 

(12) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období. 

(13) Údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

(14)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvedie sa stav rezerv na začiatku bežného 
účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie alebo  zníženie počas bežného účtovného obdobia a zostatok 
rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

b) údaje o záväzkoch so špecifikáciou stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastkov a úbytkov 
počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia podľa jednotlivých druhov 
záväzkov, 

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy do 
jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov, 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby a čerpania 
sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedú údaje za  
bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli 
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia. 

(15)Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období. 

(16) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku. 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky. 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek na účte 649 - Iné ostatné výnosy. 

(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov. Uvedie sa tu aj celková suma kurzových ziskov; 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov za prijaté služby. 

(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov. Uvedie sa aj celková suma 
kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky 
a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľadávky na poistnom, na 
pokutách a penále a ostatné pohľadávky. Uvedie sa začiatočný stav, pohyb a konečný zostatok odpísaných 
pohľadávok. 



4 
 

Čl. VI 

Iné aktíva a iné pasíva 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí 
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov, práva z privatizácie. 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane 
alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis a výška, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 
alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv 
a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti. 

 

Čl. VII 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej 
jednotky: 

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom 
účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán, 

b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov s uvedením doterajších 
plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa 
uvádzajú údaje samostatne za každý orgán, 

c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda 
trvá. 

Čl. VIII 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

(1)Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) podľa jednotlivých druhov zdrojov príjmov a fondov 
a tvorba a použitie prostriedkov jednotlivých fondov. 

(2) Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu. 
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Čl. IX 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 

 Informácie o  

a) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 

b) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením týchto zmien, 

c) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 

d) iných mimoriadnych skutočnostiach. 

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 2 o počte zamestnancov 

 Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   

z toho  počet vedúcich zamestnancov   
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 písm. a) až c) o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku 

 Softvér Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Spolu 

Obstarávacia cena - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

       

prírastky +           

úbytky -          

presuny (+, -)          

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

         

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

         

prírastky  +          

úbytky  -          

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

         

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

         

prírastky +           

úbytky -          

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota 
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Stav na začiatku bežného  
účtovného obdobia 

         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

         

 

Vzorová tabuľka k čl. III  ods. 6 o pohľadávkach  na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie 

Druhy pohľadávok 

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Poistné   

Penále   

Pokuty   

Poplatky   

Regresy   

Preplatky na dávkach   

Ostatné   

Pohľadávky spolu   

z toho: 

do jedného roka vrátane   

od jedného roka do piatich  
rokov vrátane 

  

viac ako päť rokov   
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po lehote splatnosti   

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok 

Názov položky R. č. 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

z toho 

dlhodobé 
pohľadávky 

krátkodobé 
pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 
a poskytnuté prevádzkové preddavky 

1 
            

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch 
na starobné dôchodkové sporenie 
 r. 3 až 14 

2 
            

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 3       

Základný fond starobného poistenia 4       

Základný fond invalidného poistenia   5       

Základný fond úrazového poistenia 6       

Základný fond garančného poistenia 7       

Základný fond poistenia v 
nezamestnanosti 

8 
      

Rezervný fond solidarity 9       

Základný fond príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie 

10 
      

Zúčtovanie poistného za rok 1993 11       

Zúčtovanie poistného so Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou rok 1994 

12 
      

Zúčtovanie štátnych dávok 13       

Osobitný fond 14       

Pohľadávky voči zamestnancom  
r.16 a17 

15 
      

v tom: 
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Správny fond 16       

Sociálny fond 17       

Ostatné pohľadávky  
r. 19 až 23  

18 
            

v tom: 

Základné fondy 19       

Rezervný fond solidarity 20       

Správny fond  21       

Zúčtovanie štátnych dávok 22       

Osobitný fond 23       

Dotácie a ostatné zúčtovanie so 
štátnym rozpočtom r. 25 až 29 

24 
      

v tom: 

Rezervný fond solidarity 25       

Zúčtovanie poistného za rok 1993 26       

Zúčtovanie štátnych dávok 27       

Správny fond 28       

Dotácie 29       

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY A 
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY SPOLU 
r. 1, 2, 15, 18, 24 

30 
      

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 8 o opravných položkách k pohľadávkam  

Opravné položky k pohľadávkam 
Stav opravných položiek  na začiatku 

bežného účtovného obdobia 

Prírastky, úbytky a zúčtovanie  
opravných položiek počas bežného 

účtovného obdobia 

Stav opravných položiek na konci 
bežného účtovného obdobia 

Dlhodobé pohľadávky  z obchodného styku 
   

Dlhodobé  pohľadávky na poistnom 
a príspevkoch na starobné dôchodkové 
sporenie 
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v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
   

Základný fond starobného poistenia 
   

Základný fond invalidného poistenia   
   

Základný fond úrazového poistenia 
   

Základný fond garančného poistenia 
   

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
   

Rezervný fond solidarity 
   

Osobitný fond 
   

Krátkodobé pohľadávky z obchodného 
styku 

   

Krátkodobé pohľadávky na poistnom 
a príspevkoch na starobné dôchodkové 
sporenie 

   

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
   

Základný fond starobného poistenia 
   

Základný fond invalidného poistenia   
   

Základný fond úrazového poistenia 
   

Základný fond garančného poistenia 
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Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
   

Rezervný fond solidarity 
   

Osobitný fond 
   

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o rezervách 

Druh rezervy 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv 
Použitie 
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy 
spolu 

     

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy 
spolu 

     

Rezervy spolu      
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) až d) o vývoji dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

Druh záväzku R.č. 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Z toho 

Dlhodobé záväzky 
na konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobé 
záväzky na konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

a b 1 3 2 4 5 6 

Záväzky z obchodného styku 1 
    

   

Dlhodobé záväzky 2 
    

  

Iné záväzky r. 4 až 11 3 
    

  

v tom:  

Základné fondy 4 
    

  

Rezervný fond solidarity 5       

Zúčtovanie poistného za rok 1993 6 
    

  

Zúčtovanie poistného so 
Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou  rok 1994 

7 
    

  

Správny fond 8       

Sociálny fond 9       

Zúčtovanie štátnych dávok 10       

Osobitný fond 11       

Záväzky z poistných vzťahov r. 
13 až 16  

12 
    

  

v tom:   

Základný fond nemocenského 13 
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poistenia  

Základný fond poistenia 
v nezamestnanosti 

14 
    

  

Správny fond 15 
    

  

Osobitný fond 16 
    

   

Záväzky voči zamestnancom 17 
    

   

Zúčtovanie so Sociálnou 
poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 

18 
    

  

Daňové záväzky 19       

Dotácie a ostatné zúčtovanie 
so štátnym rozpočtom r. 21 až 
23 

20 
    

   

v tom:   

Zúčtovanie poistného za rok 1993 21 
    

  

Zúčtovanie štátnych dávok 22 
    

  

Dotácie 23 
    

  

DLHODOBÉ  ZÁVÄZKY A  
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  
SPOLU 
r. 1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 20 

24 
    

   

PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV  25 
    

  

CUDZIE ZDROJE r. 24 a 25 26 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e)  o záväzkoch sociálneho fondu   

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného 

obdobia 
  

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu 

účtovného obdobia 
  

 
 
Vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 1 o plnení rozpočtu príjmov, výdavkov (nákladov) a tvorby fondov 

Ukazovateľ 

Skutočnosť za 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Rozpočet na 
bežné 

účtovné 
obdobie 

Skutočnosť 
na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

% plnenia 
stĺpec 3/2 

Rozdiel 
stĺpcov  3-2 

a 1 2 3 4 5 

Tvorba fondov v bežnom účtovnom období 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
     

Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
     

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
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Rezervný fond solidarity 
     

Správny fond 
     

v tom tvorba: 

z poistného  
     

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - pobočky 
     

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - štát 
     

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od zamestnávateľov 
po uplynutí 60 dní      

z ostatných príjmov 
     

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

Prevod z minulých rokov 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
     

Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
     

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
     

Rezervný fond solidarity 
     

Správny fond 
     

z toho: 

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

Tvorba fondov celkom 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
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Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
     

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
     

Rezervný fond solidarity 
     

Správny fond 
     

z toho: 

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

Použitie prostriedkov jednotlivých fondov 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
     

Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
     

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
     

Správny fond 
     

z toho: 

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

Bilančný rozdiel v bežnom roku 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
     

Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
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Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
     

Rezervný fond solidarity 
     

Správny fond 
     

z toho: 

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

Bilančný rozdiel celkom 
     

v tom: 

Základný fond nemocenského poistenia 
     

Základný fond starobného poistenia 
     

Základný fond invalidného poistenia 
     

Dôchodkové poistenie spolu 
     

Základný fond úrazového poistenia 
     

Základný fond garančného poistenia 
     

Základný fond poistenia v nezamestnanosti 
     

Rezervný fond solidarity 
     

Správny fond 
     

z toho: 

z prostriedkov fondov Európskej únie 
     

Osobitný fond      

 

Vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 2 o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu 

Ukazovateľ 

Skutočnosť na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Schválený rozpočet 
na bežné účtovné 

obdobie 

Upravený rozpočet 
na bežné účtovné 

obdobie 

Skutočnosť na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

% plnenia  
stĺpec 4/3 

Rozdiel stĺpcov  
4-3 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom       
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Výdavky celkom       

v tom: 

kapitálové výdavky        

bežné výdavky       

z toho: 

osobné náklady       

 


