
 

 

  Príloha k opatreniu č. 22 212/2002-92 
 

Rámcová účtová osnova 
pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky 

zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov 
 
 
Účtová trieda 1 - Finančné  umiestnenie (investície) 
 
10 Pozemky a stavby  

 Pozemky 
 Stavby 
 Oprávky k stavbám 
 Opravné položky k pozemkom a stavbám 
 

11  Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach  a ostatné dlhodobé 
pohľadávky 

 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim 
vplyvom 

 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom 

 Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom 
 Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom 
 Ostatné dlhodobé pohľadávky 
 Opravné položky k finančnému umiestneniu   

 
12 Ostatné finančné umiestnenie 

 Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie 
 Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy držané do splatnosti 
 Pokladničné poukážky držané do splatnosti 
 Zmenky držané do splatnosti 
 Podielové listy 
 Hypotekárne záložné listy 
 Ostatné pôžičky 
 Vklady v bankách 
 Iné finančné umiestnenie 
 Opravné položky k ostatnému finančnému umiestneniu 

 
13 Vklady pri aktívnom zaistení 

 Pohľadávky voči postupiteľom vo výške zložených vkladov 
 Opravné položky k pohľadávkam voči postupiteľom 

 
14   Finančné umiestnenie v mene poistených 

 Pohľadávky z finančného umiestnenia v mene poistených 
 Opravné položky k pohľadávkam z finančného umiestnenia v mene poistených 

                     
15  Cenné papiere určené na obchodovanie 

Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy 
Pokladničné poukážky 
Zmenky 



 

 

Akcie 
Podielové listy 

 
16 Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely 

Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy 
Pokladničné poukážky 
Zmenky 
Akcie 
Podielové listy 
Ostatné podiely 
Opravná položka k ostatným podielom na predaj 

 
Účtová trieda 2 – Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok 
 
20 Nehmotný majetok 

Zriaďovacie výdavky 
Dobré meno (goodwill) 
Softvér 
Ostatný nehmotný majetok  
Oprávky k nehmotnému majetku 
Opravné položky k nehmotnému majetku 

 
21 Hmotný  hnuteľný majetok 

Hmotný   hnuteľný majetok odpisovaný 
Hmotný  hnuteľný majetok neodpisovaný 
Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému  majetku 

 Opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku 
 
22 Obstaranie majetku 

Obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku 
Poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku 
Opravné položky k poskytnutým preddavkom 

 
23 Pokladničné hodnoty a bankové účty 

Pokladnica 
Iné pokladničné hodnoty 
Peniaze na ceste 
Bežné účty 

 
26 Ostatný majetok  

Zásoby 
Iný majetok 
Opravné položky k ostatnému majetku 

 
Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty 
 
30       Pohľadávky z poistenia a zaistenia 

Pohľadávky z  poistenia voči poisteným 
Pohľadávky voči sprostredkovateľom 
Pohľadávky pri operáciách zaistenia 



 

 

Ostatné pohľadávky z  poistenia a zaistenia 
Opravné položky k pohľadávkam z poistenia a zaistenia  

 
31        Pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia 

Pohľadávky z upísaného základného imania 
Pohľadávky voči spoločníkom 
Pohľadávky voči účastníkom združenia 

  
32 Ostatné pohľadávky 

Rôzni dlžníci 
Zmenky k inkasu 
Eskontované pohľadávky 
Poskytnuté prevádzkové preddavky 
Pohľadávky z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou 
Iné pohľadávky 
Opravné položky k ostatným pohľadávkam 

 
33 Záväzky z poistenia a zaistenia 

Záväzky z poistenia voči poisteným 
Záväzky voči sprostredkovateľom  
Záväzky pri operáciách zaistenia 
Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia 

 
34 Záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia 

Záväzky z upísaného základného imania 
Záväzky voči spoločníkom  
Záväzky voči účastníkom združenia 

 
35 Zamestnanci a inštitúcie  

Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti 
Záväzky z vkladov zamestnancov 
Ostatné záväzky voči zamestnancom 
Pohľadávky voči zamestnancom 
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia 
Opravné položky k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám  

            
36 Ostatné záväzky 

Rôzni veritelia 
Zmenky na úhradu 
Krátkodobé úvery 
Eskontné úvery 
Prijaté prevádzkové preddavky 
Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou 
Pôžičky zaručené dlhopisom 
Iné záväzky 

 
37  Zúčtovanie daní a dotácií 

Daň z príjmov 
Ostatné priame dane 
Nepriame dane a poplatky 



 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 
Ostatné dotácie 
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok 

 
39 Prechodné účty aktív a pasív 

Náklady budúcich období 
Výdavky budúcich období 
Výnosy budúcich období 
Príjmy budúcich období 
Odhadné účty aktívne 
Odhadné účty pasívne 
Vnútorné zúčtovanie 

 
Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 
 
40  Základné imanie a kapitálové fondy 

Základné imanie 
Emisné ážio 
Vlastné akcie 
Ostatné kapitálové fondy 
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov 

 
41       Fondy tvorené zo zisku 

Rezervné fondy 
Ostatné fondy tvorené zo zisku 

 
42  Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 
 
43 Výsledok hospodárenia minulých rokov 

Nerozdelený zisk minulých rokov 
Neuhradená strata minulých rokov 
 

44 Technické rezervy  
Technická rezerva na poistné budúcich období 
Technická rezerva na životné poistenie 
Technická rezerva na poistné plnenie 
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík 
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene 
poistených 
Iné technické rezervy  

 
45      Rezervy 

Rezervy 
Ostatné rezervy 

 
46 Vklady pri pasívnom zaistení 

Záväzky zo zložených vkladov od zaisťovateľov 
 



 

 

47 Dlhodobé úvery 
Bankové úvery 
Ostatné úvery 

 
48  Dlhodobé záväzky 

Záväzky voči obchodným spoločnostiam s rozhodujúcim vplyvom 
Záväzky voči obchodným spoločnostiam s podstatným vplyvom 
Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou 
Záväzky z prenájmu 
Prijaté preddavky 
Návratné dotácie 
Pôžičky zaručené dlhopisom   
Ostatné dlhodobé záväzky 

 
49  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Poistný garančný fond 
 
Účtová trieda 5 - Náklady 
 
50 až 51 Technický účet k neživotnému poisteniu 
50 

Náklady na poistné plnenia 
Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia  
Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia 
Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia  
Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období 
Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období  
Tvorba iných technických rezerv 
Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv  
Tvorba technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík 

 
51 
           Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

Správna réžia 
Prevedené náklady z finančného umiestnenia z netechnického účtu 
Poistné prémie a zľavy 
Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách  
Ostatné technické náklady 
Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch  

 
52 až 54 Technický účet k životnému poisteniu 
52 

Náklady na poistné plnenia 
Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia  
Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období  
Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období  
Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia  
Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia  
Tvorba technickej rezervy na životné poistenie 
Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na životné poistenie  



 

 

Tvorba iných technických rezerv  
 
53 

Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv   
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 
Správna réžia 
Náklady na finančné umiestnenie 
Poistné prémie a zľavy 
Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu  
Náklady na realizáciu finančného umiestnenia 
Úbytky hodnoty  finančného umiestnenia 

 
54 

Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách   
Ostatné technické náklady 
Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch  

 
55 až 57  Netechnický účet 
55 

Náklady na finančné umiestnenie 
Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu 
Náklady na realizáciu finančného umiestnenia 
Prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému 

poisteniu  Ostatné náklady 
Tvorba opravných položiek k majetku 

 
56 

Tvorba rezerv  
Dane a poplatky 
Mimoriadne náklady 
Úbytky hodnoty finančného umiestnenia 

 
57 

Splatná daň z príjmov  
Odložená daň z príjmov 
Dodatočné odvody dane z príjmov 

 
59  Vnútroorganizačné prevody 

Vnútroorganizačné prevody nákladov 
 
Účtová trieda 6 - Výnosy 
 
60 až 61 Technický účet k neživotnému poisteniu 
60 

Predpísané  poistné v hrubej výške 
Predpísané  poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom 
Použitie technickej rezervy na poistné plnenia 
Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia  
Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období 
Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období  



 

 

Použitie iných technických rezerv  
Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv  
Použitie technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík 

 
61 

Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z netechnického účtu 
Provízie od zaisťovateľov 
Podiely na ziskoch 
Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom 
Ostatné technické výnosy 
Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch 

 
62 až 64  Technický účet k životnému poisteniu 
62 

Predpísané poistné v hrubej výške 
Predpísané poistné v hrubej výške  postúpené zaisťovateľom 
Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období 
Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období  
Použitie technickej rezervy na poistné plnenia 
Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia  
Použitie technickej rezervy životného poistenia 
Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy životného poistenia  
Použitie iných technických rezerv  

 
63 

Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv  
Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov 
Výnosy z pozemkov a stavieb 
Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia 
Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu 
Výnosy z realizácie finančného umiestnenia  
Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 

 
64 

Podiely na ziskoch 
Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom 
Provízie od zaisťovateľov 
Ostatné technické výnosy 
Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch 
Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na netechnický účet 

  
65 a 66  Netechnický účet 
65 

Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov  
Výnosy z pozemkov a stavieb 
Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia 
Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu 
Výnosy z realizácie finančného umiestnenia 
Prevedené výnosy finančného umiestnenia z technického účtu k životnému poisteniu 



 

 

Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet k  neživotnému 
poisteniu 

Ostatné výnosy 
Použitie opravných položiek k majetku 

 
66 

Použitie rezerv  
Mimoriadne výnosy 

 Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 
 
69  Vnútroorganizačné prevody 

Vnútroorganizačné prevody výnosov 
 
Účtová trieda 7 - Závierkové účty a podsúvahové účty  
 
70 Účty súvahové 

Začiatočný účet súvahový 
Konečný účet súvahový 

 
71  Účet ziskov a strát  

Účet ziskov a strát 
Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu 
Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu 
Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu  

 
72  Podsúvahové účty 

Hodnoty dané ako záruky 
Hodnoty prijaté ako záruky 
Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti 
Iné hodnoty v evidencii 
Nároky poškodených z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla 
Evidenčný účet pre výsledok zaistenia 
Pomocné súvzťažné účty 

 
73       Podsúvahové účty 
 
Účtová trieda 8 -  Vnútroorganizačné účtovníctvo  


