
 

 
Opatrenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky  

z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,  

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek   

individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky 

 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce  

a vyššie územné celky 

(FS č. 12/2007) 

 
v znení 

opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 
(FS č. 13/2008), 

 
 v znení 

opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 
(FS č. 15/2009), 

 
 v znení 

opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 
(FS č. 10/2012), 

 
 v znení 

opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31 
(FS č. 12/2013), 

 
 v znení 

opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31  
(FS č. 12/2014), 

 
 v znení  

opatrenia MF SR z 22. februára 2021 č.  MF/005578/2021-36 
(FS č. 4/2021) 

 
a v znení 

opatrenia MF SR zo 7. decembra  2022 č.  MF/14506/2022-36 
(FS č. 11/2022) 

 
 

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

predpisov ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1)    Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení  položiek 

individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, termíny, spôsob, postupy a miesto ukladania  účtovnej závierky pre 

účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa osobitného predpisu.1)  

 

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

 

                                                 
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. 
   Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2022 č. MF014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.  
2) § 1 Zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

 



 

 
(3)      Riadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra účtovných závierok (ďalej len „register“)   

prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) takto: 

 
 a)   súvaha  a výkaz ziskov a strát do  5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, okrem súvahy a výkazu     
       ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sa predkladajú  
       do 10. februára  nasledujúceho účtovného obdobia,  

      b)   poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)  
 

(4)    Mimoriadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra prostredníctvom systému štátnej 
pokladnice2) do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.  
 
(5)      Uložením účtovnej závierky do registra sa rozumie  
 

    a)   vloženie do systému štátnej pokladnice účtovnou jednotkou, ktorou je štátna rozpočtová organizácia,  
          štátna príspevková organizácia, štátny fond, vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia   
          alebo príspevková organizácia,   
    b)   vloženie do informačného systému DataCentra podľa osobitného predpisu3)  účtovnou jednotkou, ktorou je  
          obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia.    

  
(6)      Účtovná závierka4) sa poskytuje v písomnej forme podľa osobitného predpisu5). 
 
(7)   Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovovať výročnú správu podľa 
osobitného predpisu6a), sa ukladá v elektronickej podobe do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice2).   
 
 

§ 2 
 

Súvaha a výkaz ziskov a strát  
 

(1)  Obsahové   vymedzenie  položiek   súvahy  a položiek  výkazu ziskov a strát  nadväzuje na príslušné účty  
z rámcovej účtovej osnovy a  účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu. Ak majú byť 
obsahom účtovnej závierky utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu7), uvádzajú sa v účtovnej 
závierke príslušné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení osobitného predpisu.7)   

 
(2)  Pri zostavení prvej  účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje 

z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 4 nevykazujú.  
 
(3)  Pohľadávky a záväzky  sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby 

splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej 
pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná  závierka, 
sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka. 

 
 

§ 3 
 

Poznámky 
 
(1)   Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, 

porovnateľné a spoľahlivé.  
(2)  Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie, ak v tomto opatrení nie je ustanovené inak.  

                                                 
2a) Napríklad § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
3) § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  
69/2012 Z. z.  
4))§ 17 ods. 3  zákona č. 431/2002 Z. z.  
5) § 22a ods.  7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
6a) § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
7)Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

 
(3)  V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala 

v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.  
(4)  Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. 
 
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

§ 4 
 
(1)    Podľa tohto opatrenia sa postupuje po  prvýkrát pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za účtovné 

obdobie  roku 2008.  
(2)  Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.  
(3)  Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 sa v súvahe  stĺpce 4 a 6  a vo výkaze ziskov 

a strát stĺpec 4 nevykazujú.  
 

§ 4a 
 

(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. Prepočítané údaje sa zaokrúhlia matematicky na 
najbližšie euro. 

 
(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 sa  v poznámkach  uvádzajú aj  informácie 

o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo  a o prepočte porovnateľných  peňažných údajov  konverzným 
kurzom vrátane jeho hodnoty a opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so zavedením  
meny euro. 
 
 

§ 4b 
 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010 
 

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej 
závierky za účtovné obdobie roku 2009.  
 
 

§ 4c 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 

 
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2013 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej 
závierky za účtovné obdobie roku 2012.  
 
 

§ 4d 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 

 
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej 
závierky k 31. decembru 2013,  ktorá sa zostavuje  po 1. januári 2014.  
 
 

§ 4e 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 

 
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2015 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej 
závierky k  
31. decembru 2014,  ktorá sa zostavuje  po 1. januári 2015. 
 
 



 

 
§ 4f 

 
 
V roku 2021 sa termín na uloženie súvahy a výkazu ziskov a strát podľa § 1 ods. 3 písm. a) zostavených k 31. 
decembru 2020 považuje za dodržaný, ak sa uložia do registra najneskôr do 1. marca 2021. 
 
 

§ 4g 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 

 
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2023 sa postupuje prvýkrát pri účtovnej závierke, ktorá sa 
zostavuje za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2023.  
 
 

§ 5 
 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny 
a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, 
príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným  predmetom  činnosti   nie  je podnikanie  
(oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004 -74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z.), 
opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004 -74 (oznámenie č. 700/2004 Z. z.) a opatrenia z 23. novembra 
2005 č. MF/24523/2005 -313 (oznámenie č. 604/2005 Z. z.). 

 
 
 

§ 6 
 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.  
Opatrenie  č. MF/25189/2008-311  nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
Opatrenie  č. MF/24241/2009-31 nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 
Opatrenie  č. MF/19301/2012-31 nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem § 1 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. 
januára 2014.  
Opatrenie  č. MF/19566/2013-31 nadobúda účinnosť 1. januára 2014.  
Opatrenie  č. MF/21227/2014-31 nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
Opatrenie  č. MF/005578/2021-36 nadobúda účinnosť 25. februára 2021. 
Opatrenie č. MF/14506/2022-36 nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 
 
 
 

 
 
 

  
                 Igor Matovič  
          podpredseda vlády  a minister financií  
 


