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                                                                            POZNÁMKY 
                               

          
            účtovnej závierky zostavenej  
                        k ..................20....          

                            v eurách           
 
A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 
1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných úloh. 
2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej 
skupiny. 
 
B.  Použité účtovné zásady a účtovné metódy 
1.  Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania 
účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na  základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie 
účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého 
trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a 
to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky  
naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú. 
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.     
3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s  predchádzajúcim 
účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej 
jednotky. 
4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku 
a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá. 
5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje 
v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.  
6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku. 
7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou. 
8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv. 
 
E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát 
Súvaha  
 
Aktíva 
 

Číslo 
riadku 

2.I. Termínované vklady v 
NBS podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

2.II. Termínované vklady v 
NBS podľa zostatkovej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

3.I. Pohľadávky z úverov 
poskytnutých záručným 
fondom podľa dohodnutej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

3.II. Pohľadávky z úverov 
poskytnutých záručným 
fondom podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   
 

Číslo 
riadku 
 
 

3.III. Zníženie hodnoty 
pohľadávok z úverov 
poskytnutých záručným 
fondom 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hrubá účtovná hodnota   

2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota   
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Číslo 
riadku 

4.I. Štátne dlhopisy podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

4.II. Štátne dlhopisy podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

4.III. Štátne dlhopisy s 
kupónmi/bez kupónov 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Dlhopisy bez kupónov   

1.1.     nezaložené   

1.2.     založené v repoobchodoch    

1.3.     založené   

2. Dlhopisy s kupónmi   

2.1.     nezaložené   

2.2.     založené v  repoobchodoch   

2.3.     založené   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

5. Pohľadávky za vyplatené 
náhrady 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hrubá účtovná hodnota   

2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota   

 

Číslo 
riadku 

6.I. Pohľadávky voči 
prispievateľom 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. V lehote splatnosti   

2. Po lehote splatnosti   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

6.II. Zníženie hodnoty 
pohľadávok voči 
prispievateľom 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Hrubá účtovná hodnota   

2. Zníženie hodnoty   

3. Ćistá účtovná hodnota   
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Pasíva 

Číslo 
riadku 

1.I. Záväzky z úverov voči 
NBS podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

1.II. Záväzky z úverov voči 
NBS podľa zostatkovej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

2.I. Záväzky voči bankám 
podľa dohodnutej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   

 

Číslo 
riadku 

2.II. Záväzky voči bankám 
podľa zostatkovej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   

2. Do troch mesiacov   

3. Do šiestich mesiacov   

4. Do jedného roku   

5. Do dvoch rokov   

6. Do piatich rokov   

7. Nad päť rokov   

 Spolu   
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Číslo 
riadku 

3.I. Záväzky z úverov voči 
záručnému fondu podľa 
dohodnutej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   
2. Do troch mesiacov   
3. Do šiestich mesiacov   
4. Do jedného roku   
5. Do dvoch rokov   
6. Do piatich rokov   
7. Nad päť rokov   
 Spolu   
 
Číslo 
riadku 

 3.II. Záväzky z úverov voči  
záručnému fondu podľa 
zostatkovej doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Do jedného mesiaca   
2. Do troch mesiacov   
3. Do šiestich mesiacov   
4. Do jedného roku   
5. Do dvoch rokov   
6. Do piatich rokov   
7. Nad päť rokov   
 Spolu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkaz ziskov a strát

6 
 

 
17. V prílohe č. 1 v Poznámkach v časti Pasíva sa za poznámku „3.II. Záväzky z úverov 

voči  záručnému fondu podľa zostatkovej doby splatnosti“ vkladá nová poznámka, ktorá 
znie: 
„Výkaz ziskov a strát 

Číslo 
riadku 

II. Náklady na správu 
Národného fondu 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

1. Vykonávanie operácií 
platobného  styku  

  

2. 
Vykonávanie účtovných 
záznamov  a zostavovanie 
finančných výkazov a 
výkazov nedoplatkov 

  

3. Oceňovanie majetku, 
záväzkov a zabezpečení  

  

4. Správa a vymáhanie 
pohľadávok  

  

5. Zabezpečovanie pohľadávok   

6. 
Udeľovanie plnomocenstiev, 
uzatváranie dohôd a iná 
právna agenda 

  

 Spolu   
„ 

18.  V prílohe č. 2 v Súvahe časti Aktíva sa za riadok 13.3 vkladá nový riadok 14, ktorý 
znie:  
„14. Pohľadávky za upísané základné imanie“.  
Doterajšie riadky 14 až 23 sa označujú ako riadky 15 až 24. 
 

19.  V prílohe č. 2 v Súvahe časti Pasíva sa vypúšťa riadok „11.2 Pohľadávky voči 
akcionárom“. 
 

20. V prílohe č. 4 sa dopĺňa účtová skupina 90, ktorá znie: 
„90 Prostriedky Národného fondu 
Účet Národného fondu v Národnej banke Slovenska 
Pohľadávky na príspevky voči bankám 
Pohľadávky na príspevky voči obchodníkom s cennými papiermi“. 
 

21. V prílohe č. 4 účtovej triede 9 Podsúvahové účty sa v názve účtovej skupiny 91 slová 
„budúcich úverov a pôžičiek“ nahrádzajú slovami „úverových zmlúv“. 
 

22. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu. 
 

23. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 10, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu. 
 

Čl. II 
 


