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OPATRENIE 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74,  

ktorým sa ustanovuje rozsah,  spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z 
konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské 
spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, 

obchodníci s cennými papiermi,  Burza cenných papierov a platobné inštitúcie 
v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 

č. MF/18020/2013-74 (ÚPLNĚ ZNENIE účinné k 1. januáru 2014)  

 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22  ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č.    /2011 
Z .z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
 

§ 1 
 

 Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov 
z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona  (ďalej len „výkaz vybraných údajov“) pre materskú účtovnú 
jednotku,  ktorá je bankou

1)
, správcovskou spoločnosťou,

2)
 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

3)
, doplnkovou 

dôchodkovou spoločnosťou
4)
, obchodníkom s cennými papiermi

5)
,  Burzou cenných papierov

6)
 a platobnou inštitúciou

7)
.   

 
§ 2 

 
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v rozsahu údajov ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v 

prílohe.  
 

§ 3 
 
(1) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú podľa 

medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.
8)
   

 
(2) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú za to isté účtovné obdobie, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka 

podľa § 22 zákona zostavená (ďalej len „konsolidovaná účtovná závierka“). 
 
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v mene euro. Ak funkčnou menou  konsolidovanej účtovnej závierky 

nie je mena euro,  na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov sa údaje v cudzej mene prepočítajú na eurá 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska

9)
, 

ktorý je platný v deň, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce. 
 
 (4) Tabuľky v časti III. Ostatné vybrané údaje sa v záhlaví označujú číslom riadku a názvom riadku vybraného údaja 

z aktív alebo pasív, ktorý tabuľka bližšie popisuje. Ak je vybraný údaj, ktorý tabuľka bližšie popisuje určený názvom riadku 
vybraného údaja s prívlastkom, k číslu riadku, ktorým je vybraný údaj označený sa pripojí rímska číslica.  

 
§ 4 

 
        Výkaz vybraných údajov sa spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou a rovnakým spôsobom ako konsolidovaná účtovná 
závierka ukladá do registra účtovných závierok v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú 
prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky do  jedného roka od skončenia účtovného obdobia. 

 
 
 
 

                                                           
1) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2)
 § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 

3)
 § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 747/2004 Z. z.. 
4)
 § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č.747/2004 Z. z.  
5)
 § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.  
6)
 § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z. 

7)
 § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8)
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných 

noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení. 
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.                                                                                        
9)
 Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).  

Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 
2010).  
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších 
predpisov. 
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§ 5 
 

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov spolu s  konsolidovanou účtovnou závierkou, 
ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr. 

 
§ 5a 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 

Výkaz vybraných údajov v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri ukladaní účtovnej závierky zostavenej 
za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr. 

 
§ 6 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                 Ivan Mikloš 
                                                                                           podpredseda vlády 
                                                                                            a minister financií 
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Príloha  k opatreniu č. MF/26133 /2011-74 
    

VZOR 

                        VÚ – B kons.   1-01   

        VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV          
          
    z  konsolidovanej účtovnej závierky  podľa § 22  zákona      
             zostavenej k .. ..  20.. 

 
 

             

    v    celých eurách 
 

     tisícoch eur       miliónoch eur  *) 

                              
               mesiac  rok                  mesiac        rok 

Za obdobie od                        do             

                      

Bezprostredne predchádzajúce obd. od                   do             

 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka    
                   *)          

                            riadna        

       mimoriadna      

                                    
IČO        DIČ          Kód SK NACE           

                                          .     .           

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

                

                                                                        

                                                                        

 
Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica                                                                                                                                       Číslo 

                                                                        

 
PSČ                              Názov obce 

                   

                                                                       

 
Telefónne číslo                                                     Faxové číslo 

       /                          /                          

 
E-mailová adresa 

                             

                                                                        

                                    

 Zostavený dňa: Podpisový záznam  člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
 
 
 

*) Vyznačuje sa X. 
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Časť I. 
Vybrané údaje z aktív a z pasív z konsolidovanej súvahy 
 
Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 
  

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

x AKTÍVA x x 

1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 
prostriedkov 

  

2. Pohľadávky z obchodného styku   

3.  Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou 
proti zisku/strate 

  

4. Finančné nástroje na predaj   

5. Deriváty s kladnou hodnotou   

6. Finančné nástroje držané do splatnosti   

7. Úvery   

8.  Podriadené úvery   

9. Spoločné účtovné jednotky a pridružené 
účtovné jednotky 

  

10. Hmotný majetok   

11. Nehmotný majetok   

13. Goodwill   

14. Majetok na predaj   

15. Daňové pohľadávky   

16. Ostatný majetok   

A Aktíva spolu   

x PASÍVA x x 

17. Záväzky z obchodného styku   

18. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou   

19. 
podie 

Deriváty so zápornou hodnotou   

20. Finančné záväzky oceňované umorovanou 
hodnotou 

  

21. Rezervy na podsúvahové záväzky    

22. Podriadené záväzky   

23. Daňové záväzky   

24. Ostatné záväzky   

Z. Záväzky spolu   

25. Vlastné imanie bez zisku/straty bežného roku   

26. Menšinové podiely   

28. Zisk/strata bežného roku   

VI. Vlastné imanie spolu   

P Pasíva spolu   

 
 
 
 

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív z konsolidovanej súvahy 
 
Všeobecne – rezervy na záväzky sa vykazujú v tom riadku, v ktorom sa vykážu záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv 
odhadujú. 



 5 

2. Pohľadávky z obchodného styku – ak ide o banky, spravidla sa tento riadok nevypĺňa, pretože pohľadávky z obchodného 
styku nevznikajú z ich hlavnej činnosti, na rozdiel od napr. od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sa tu vykážu odplaty 
za poskytnutie investičnej služby, čo je ich hlavná činnosť.  U bánk je spravidla hodnota pohľadávok z obchodného styku 
nevýznamná a zahrnú sa do položky 16. ostatný majetok. Ak ide o banky, vykážu sa pohľadávky z obchodného styku, len ak je 
ich hodnota významná.  
3. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate – nevykazujú sa tu deriváty s aktívnym zostatkom. 
7. Úvery – vykážu sa tu všetky poskytnuté úvery bez ohľadu na ich formu, splatnosť alebo druh dlžníka, s výnimkou 
podriadených úverov.  Ak ide o banky, vykazujú sa tu aj vklady. 
17. Záväzky z obchodného styku – obdobne ako pri položke 2. 
18. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou - nevykazujú sa tu deriváty s pasívnym zostatkom. 
20. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou – nevykazujú sa tu záväzky z obchodného styku, rezervy na 
podsúvahové záväzky a podriadené záväzky. 
25. Ostatné záväzky - v zásade sa tu vykazujú záväzky a rezervy na záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou účtovnej 
jednotky. Ak ide o banky, vykazujú sa tu aj záväzky z obchodného styku, ak je ich hodnota nevýznamná.  

 
Časť II. 
Vybrané údaje z výnosov a nákladov konsolidovaného výkazu ziskov a strát 
 

Ozna-
čenie 

POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b 1 2 

1. Výnosy z odplát a provízií    

a. Náklady na odplaty a provízie   

2. Výnosy z úrokov   

b. Náklady na úroky   

3. Dividendy   

4./c. Zisk/strata z operácií s finančným majetkom   

5./d. Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia 
hodnoty/zníženia hodnoty finančného 
majetku a z odpísaného/odpísania 
finančného majetku 

  

6./e. Zisk/strata z čistého zrušenia/čistej tvorby 
rezerv na podsúvahové záväzky 

  

7/f. Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z 
prevodu majetku  

  

g. Personálne náklady   

h. Odpisy 
 

  

8./i. Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia 
hodnoty/zníženia hodnoty nefinančného  
majetku 

  

j./9. Ostatné prevádzkové náklady/výnosy   

10. Záporný goodwill   

11./k. Podiel na zisku/strate v spoločných 
alebo pridružených podnikoch 

  

A. Zisk  alebo strata  za účtovné obdobie pred 
zdanením 

  

l. Daň z príjmov   

B. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení  

  

 
Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov konsolidovaného výkazu ziskov a strát 
 
1. Výnosy z odplát a provízií a a. Náklady na odplaty a provízie – vykazujú sa len tie, ktoré sa nepripočítavajú k istinám 
v rámci oceňovania umorovanou hodnotou. 
2. Výnosy z úrokov a  b. Náklady na úroky – vykazujú sa tu úroky z majetku alebo záväzkov akéhokoľvek druhu 
a z akejkoľvek činnosti, ktoré generujú úroky. 
j.9.  Ostatné prevádzkové náklady/výnosy – vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu/výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky,  ktoré 
sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na záväzky zo súdnych sporov. 
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Časť III. 
Ostatné vybrané údaje z konsolidovanej účtovnej závierky 
 
Aktíva 
 

Číslo 
riadku 

3. Finančné nástroje oceňované 
reálnou hodnotou proti 
zisku/strate 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Na obchodovanie   

 Pri prvotnom zaúčtovaní určené 
na oceňovanie reálnou 
hodnotou 

  

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

5. Deriváty s kladnou hodnotou Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Deriváty na obchodovanie   

 Deriváty na zabezpečenie   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

7. Úvery Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Hrubá účtovná hodnota   

 Zníženie hodnoty   

 Čistá účtovná hodnota   

 

Číslo 
riadku 

15. Daňové pohľadávky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Daň z príjmov   

 Odložená daňová pohľadávka   

 Spolu   

 
Pasíva 
 

Číslo 
riadku 

18. Finančné záväzky 
oceňované reálnou hodnotou 
proti zisku/strate 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Na obchodovanie   

 Pri prvotnom zaúčtovaní určené 
na oceňovanie reálnou 
hodnotou 

  

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

19. Deriváty so zápornou  
hodnotou 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Deriváty na obchodovanie   

 Deriváty na zabezpečenie   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

20. Finančné záväzky 
oceňované umorovanou 
hodnotou 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Vklady   

 Úvery   

 Emitované dlhové cenné 
papiere 

  

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

23. Daňové záväzky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Splatná daň z príjmov   

 Odložený daňový záväzok   

 Spolu   
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Výnosy a náklady 
 
Číslo 
riadku 

B. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 1 2 

 Zisk/strata materskej 
spoločnosti 

  

 Zisk/strata menšinových 
podielov 

  

 Spolu   

 


