
OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 29. októbra 2015 

č. MF/19939/2015-74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. 
MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 

pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky 
 

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 z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej 

republiky (oznámenie č. 356/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podielovú 

účasť podľa § 2 ods. 4 písm. m)“. 

 
2. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie: 

„b) poskytnutá pôžička cenných papierov3) zabezpečená prevodom finančných aktív a prijatá pôžička 

cenných papierov3) zabezpečená prevodom finančných aktív,“. 

 
3. V § 6 ods. 4 druhej vete sa slová „zabezpečenej prevodom hotovosti“ nahrádzajú slovami „poskytnutej za 

úhradu“. 

 
4. V § 6 ods. 5 tretia veta znie: „Pri klasickom obrátenom repo obchode a pri pôžičke cenného papiera prijatej 

za úhradu sa účtuje poskytnutý úver; pri obrátenom repo obchode sa účtuje zabezpečený termínovaný 

vklad.“. 

 
5. V § 15 ods. 12 sa slová „podstatný vplyv“ nahrádzajú slovami „v nich má podielovú účasť“. 

 
6. V § 22 ods. 7 a § 23 ods. 7 sa slová „určí kvalifikovaným odhadom“ nahrádzajú slovami „zistí postupom 

podľa § 27 ods. 7 zákona“.  

 
7. V § 28 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane obrátených repo obchodov“. 

 
8. V § 28 ods. 3 písmeno a) znie: 

„a) úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska a iným bankám vrátane klasických obrátených repo 

obchodov a pôžičiek cenných papierov prijatých za úhradu,“. 

 

Čl. II 

 

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

Peter Kažimír, v. r.  

podpredseda vlády a minister financií  

 


