
§ 1 

 

(1) Výkazy predkladané poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou 

zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského 

štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 

sú tieto: 

 

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 písm. a) až f) sú uvedené v prílohách č. 1 až 6; súčasťou príloh 

je aj metodika na vypracúvanie týchto výkazov.  

 

(3) Výkaz podľa odseku 1 písm. g) sa vypracúva v štruktúre vzoru výkazu uvedeného v prílohe  

osobitného predpisu.1)  

 

 

§ 2 

 

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e) sa predkladajú  

a) poisťovňou a zaisťovňou za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a na území iných 

štátov, ak nie je vykonávaná prostredníctvom ich pobočiek, 

b) pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, pobočkou poisťovne z iného 

členského štátu a pobočkou zaisťovne z iného členského štátu za činnosť na území Slovenskej 

republiky, 

c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za dôchodkovú správcovskú spoločnosť, 

d) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé dôchodkové fondy,
2)

 ktoré vytvára            

a spravuje,  

e) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou za doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, 

f) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy,
3)

 ktoré 

vytvára a spravuje. 

 

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa predkladajú  

a) poisťovňou a zaisťovňou za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a na území iných 

štátov, ak nie je vykonávaná prostredníctvom ich pobočiek,  

b) pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, pobočkou poisťovne z iného 

členského štátu a pobočkou zaisťovne z iného členského štátu za činnosť na území Slovenskej 

republiky. 

                                                 
1)

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje 

rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné 

jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská 

kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 

557/2011 Z. z.). 
2) 

§ 72 ods. 4 a 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
3)

 § 43 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Označenie výkazu Názov výkazu 

a) F(NBS)24-04 Štvrťročná nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných 

pasív, 

b) SLUZ(NBS)1-04 Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých 

službách do zahraničia, 

c) PB(NBS)25-04 Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu, 

d) PB(NBS)26-12 Mesačný výkaz o majetkových účastiach, 

e) PB(NBS)27-12 

f) PB(NBS)28-12 

g) VUP(BIL)1-04 

 

Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach, 

Mesačný výkaz o cenných papieroch,  

Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky. 
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§ 3 
 

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto: 

 

Označenie   Periodicita   Termín     

výkazu    predkladania   predkladania             . 

a) F(NBS)24-04  štvrťročne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho  

        mesiaca po uplynutí kalendárneho  

        štvrťroka,  

b) SLUZ(NBS)1-04 štvrťročne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho 

       mesiaca po uplynutí kalendárneho  

        štvrťroka,  

c) PB(NBS)25-04 štvrťročne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho 

       mesiaca po uplynutí kalendárneho  

        štvrťroka,   

d) PB(NBS)26-12 mesačne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho 

       mesiaca,  

e) PB(NBS)27-12 mesačne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho

       mesiaca, 

f) PB(NBS)28-12 mesačne   do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho  

        mesiaca,  

g) VUP(BIL)1-04 ročne    do 35. kalendárneho dňa   

       po uplynutí kalendárneho roka. 

          

 

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a c) až e) zostavené z údajov ročnej účtovnej závierky sa 

vypracúvajú aj ročne a predkladajú sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa vypracúva a predkladá do 31. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka podľa ročnej účtovnej závierky iba v prípade, ak sa údaje vo výkaze 

predloženom v termíne podľa odseku 1 písm. g) nezhodujú s údajmi v ročnej účtovnej 

závierke. 

 

(4) Ak sa osobe uvedenej v § 2 ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie 

daňového priznania,
4)

 výkazy podľa odseku 1 sa bezodkladne predkladajú po zostavení 

ročnej účtovej závierky; v takomto prípade sa do 31. marca príslušného kalendárneho roka 

predloží Národnej banke Slovenska informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového 

priznania a výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú aj do 31. marca príslušného kalendárneho 

roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, 

výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, ktoré sú známe k 31. marcu príslušného kalendárneho roka s tým, že ide 

o predbežné údaje. 

 

(5) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky 

prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. 

 

 

§ 4 

 

(1) Výkazy za rok 2016, ktoré sa predkladajú v roku 2017, sa zostavia a predložia podľa 

právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016, okrem výkazu podľa odseku  2. 

                                                 
4)

 § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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(2) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. g) za rok 2016 sa zostaví a predloží v roku 2017 podľa § 3 

ods. 1 písm. g), ods. 3 alebo ods. 4, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 4. 

 

 

§ 5 

 

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 20/2015 o predkladaní 

výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, 

poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou 

spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (oznámenie č. 37/2016 Z. z.). 

 

§ 6 

 

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2016 okrem § 1 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 a 

§ 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. 


