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pri uzavieraní účtovných kníh. Pôjde napr. o prípady dodania materiálu podľa 
§ 412 až 416 Obch. zák., keď dodávateľ splní dodávku odovzdaním materiálu 
prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. 

V prospech účtu 119 sa účtuje prevzatie materiálu na sklad so súvzťažným 
zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade. 

 
12 - Zásoby vlastnej výroby 

 
Na účtoch účtovej skupiny 12 sa účtuje iba o zásobách, ktoré účtovná 

jednotka vyrába vlastnou činnosťou, tzn., že sa tu nemôže účtovať o zásobách, 
ktoré účtovná jednotka nadobudla iným spôsobom, s výnimkou zvierat. Neúčtuje 
sa tu napr. o bezplatne nadobudnutých zásobách alebo prijatých ako nepeňažný 
vklad. 

 
121 - Nedokončená výroba 
 

 § 44 opatrenia: 
(4) Na účte 121 - Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob 

stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch, ktoré tvoria priame 
náklady a výrobná réžia. Odchylne sa môže účtovať nedokončená výroba 

a) vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v ktorej sa účtujú mzdy až 
na výrobky alebo polotovary, a to len v položkách priamych materiálových nákladov, 

b) v hromadnej a veľkosériovej výrobe len priamymi nákladmi, 
c) v malosériovej výrobe, v zákazkovej výrobe a vo výrobe s dlhodobým cyklom 

priame náklady, výrobná réžia alebo správna réžia; pri správnej réžii, len ak výrobný 
cyklus trvá viac ako jeden rok. 

(5) Na účte 121 - Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje 
pri uzavieraní účtovných kníh. 

Podľa § 17 ods. 5 opatrenia, o nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide 
o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie 
sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. 

O nedokončenej výrobe sa musí účtovať, ak do dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka neboli výkony vlastnej činnosti dokončené, a to bez ohľadu 
nato, či výsledkom výroby alebo inej činnosti je hmotný produkt alebo ide 
o nedokončenú činnosť, ktorej výsledkom nie sú hmotné produkty, napr. služby 
súdnych exekútorov a architektov. 

S účinnosťou od 1.1.2011 podľa § 30d ods. 6 opatrenia v účtovníctve 
účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj a nie sú splnené 
podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 
alebo na účtovanie o zákazkovej výrobe, sa účtuje ako o zásobách vlastnej 
výroby. Vynaložené náklady na výstavbu nehnuteľnosti na predaj sa aktivujú 
na ťarchu účtu 121 - Nedokončená výroba a v prospech účtu 611 - Zmena stavu 
nedokončenej výroby. 

Zmenou účtovania zákazkovej výroby v § 30 opatrenia od 1.1.2011 sa 
vynaložené skutočné náklady na zákazku už neaktivujú v nedokončenej výrobe. 
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Na účte 121 sa účtuje stav a pohyb zásob nedokončenej výroby ocenenej 
vo vlastných nákladoch. Oceňovanie vo vlastných nákladoch si účtovná jednotka 
môže zvoliť v súlade s § 22 ods. 5 opatrenia alternatívne, napr. 

a) v skutočných vlastných nákladoch vynaložených na nedokončenú výrobu, 
b) vo vnútropodnikových cenách stanovených na základe operatívnych 

(plánových) kalkulácií vlastných nákladov, 
c) kombináciou skutočných vlastných nákladov, napr. skutočné priame 

materiálové a mzdové náklady a vlastných nákladov podľa operatívnych 
kalkulácií, napr. výkony vlastných dopravných a mechanizačných 
prostriedkov ocenené podľa vnútropodnikového cenníka. 

Pri kalkulácii vlastných nákladov treba rešpektovať § 44 ods. 4 opatrenia 
a do ocenenia nedokončenej výroby zahŕňať podiel správnej réžie iba v tých 
prípadoch, ak výrobný cyklus v malosériovej výrobe a vo výrobe s dlhodobým 
cyklom trvá viac ako jeden rok. 

Vlastné náklady podľa operatívnych kalkulácií sa stanovujú v konkrétnych 
technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, 
ktoré určuje technická príprava výroby. Pri zmene uvedených podmienok 
vo výrobnej činnosti je nutné upraviť vnútropodnikové ceny tak, aby zodpovedali 
zmeneným podmienkam. Rozdiely zo zmeny vnútropodnikových cien sa 
premietnu do ocenenia zásob nedokončenej výroby. Ide o zmeny 
vnútropodnikových cien v rámci ich približovania sa skutočným vlastným 
nákladom podľa § 22 ods. 5 opatrenia. 

Účtovné jednotky s poľnohospodárskou činnosťou účtujú na účte 121 
náklady na nedokončenú rastlinnú výrobu, pričom oddelene sledujú náklady 
vynaložené 

a) na plodiny zberané v bežnom účtovnom období, a 
b) na plodiny zberané v budúcom období alebo v budúcich obdobiach. 
Do nákladov na zberané plodiny sa zahŕňajú aj náklady na medziplodiny 

použité na zelené hnojenie alebo na biologickú revitalizáciu pôdy. 
Na ťarchu účtu 121 sa účtuje zvýšenie stavu zásob nedokončenej výroby 

so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611 - Zmena stavu nedokončenej 
výroby. 

Obstaranie nedokončenej výroby za odplatu sa účtuje ako nákup služieb 
na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby, ktoré sa aktivujú ako súčasť vynaložených 
nákladov na plodiny do nedokončenej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 
121 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611. 

V prospech účtu 121 sa účtuje zníženie stavu zásob nedokončenej výroby 
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby, 
a to pri prevode nedokončenej výroby do polotovarov vlastnej výroby, 
pri dokončení hotových výrobkov alebo pri predaji nedokončenej výroby. 
Zníženie nedokončenej výroby pri škodách vzniknutých na nedokončenej výrobe 
v dôsledku živelnej pohromy a pri škodách vzniknutých v ostatných prípadoch sa 
účtuje na ťarchu účtu 549 - Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech 
účtu 121. S účinnosťou od 1.1.2015 sa škody zo živelných pohrôm účtujú na účte 
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549.  
Pri škodách spôsobených živelnou pohromou na plodinách v rastlinnej 

výrobe sa účtuje o úplnej alebo čiastočnej škode. Úplnou škodou sa rozumie 
také zničenie plodín alebo úrody z trvalých porastov pestovateľských celkov 
(chmeľníc, viníc a ovocných sadov), keď sa zber úrody neuskutoční vôbec. 

V prípade úplnej škody sa na účet 549 účtuje škoda vo výške vynaložených 
nákladov na príslušnú plodinu, aktivovaných na účte 121, ak došlo k zničeniu 
na celej výmere (ploche). Ak došlo k úplnej škode, ale iba na určitej ploche, 
účtuje sa o škode vo výške násobku výmery zničenej plodiny a priemerného 
nákladu na 1 ha zasiatej plodiny alebo pestovateľského celku trvalých porastov 
vypočítaného z vynaložených nákladov až do okamihu, keď došlo ku škode. 
Podobne sa postupuje pri vyúčtovaní škody, ak bola zničená vykonaná príprava 
pôdy. 

Za čiastočnú škodu sa považuje také poškodenie plodín alebo 
pestovateľských celkov trvalých porastov, ktoré spôsobilo zníženie úrody. 
V takom prípade sa účtuje o škode vo výške rozdielu medzi hodnotou 
pozberanej úrody ocenenej vo vlastných nákladoch a hodnotou predpokladanej 
úrody. 

O škodách na nedokončenej rastlinnej výrobe spôsobených živelnou 
pohromou alebo z iných príčin je potrebné účtovať bez ohľadu na to, či budú 
predmetom náhrady alebo nie. Ak sa o vzniknutej škode neúčtuje, účtovníctvo 
nevyjadruje verne a pravdivo skutočnosti, ku ktorým došlo. Z uvedeného 
dôvodu môže byť aj ocenenie produkcie výrobkov vo vlastných nákladoch 
skreslené. 

Náhrada škody na nedokončenej výrobe zo živelných pohrôm alebo iných 
príčin sa účtuje v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
a na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky. 

Zostatok účtu predstavuje stav nedokončenej výroby. Rozdiel medzi 
začiatočným stavom účtu k prvému dňu účtovného obdobia a konečným 
zostatkom k poslednému dňu účtovného obdobia nemusí byť vždy totožný 
s konečným stavom účtu 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby. Nesúlad 
údajov sa nepovažuje za chybu, avšak v poznámkach účtovnej závierky sa uvedie 
zdôvodnenie tohto rozdielu (nesúladu), napr. v dôsledku zaúčtovaných mánk 
a škôd, vloženého nepeňažného vkladu, tvorby opravnej položky. 

 
122 - Polotovary vlastnej výroby 
 

§ 44 opatrenia: 
(6) Na účte 122 - Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania 

zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 
121 - Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje 
pri uzavieraní účtovných kníh. 

Polotovary vlastnej výroby podľa § 17 ods. 6 opatrenia sú oddelene 
evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami 
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a dokončia sa alebo skompletizujú do hotových výrobkov v ďalšom výrobnom 
procese. 

Na ťarchu účtu 122 sa účtuje prevzatie polotovarov vlastnej výroby 
z nedokončenej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 612 - Zmena 
stavu polotovarov. 

V prospech účtu 122 sa účtuje zníženie stavu zásob polotovarov vlastnej 
výroby pri dokončení (skompletizovaní) hotových výrobkov, úbytok polotovarov 
pri ich predaji alebo spotrebe vo vnútri účtovnej jednotky so súvzťažným 
zápisom na ťarchu účtu 612 - Zmena stavu polotovarov. 

Úbytok polotovarov zistený pri inventarizácii v rámci noriem prirodzených 
úbytkov zásob sa účtuje na ťarchu účtu 612. 

Manká, úbytky polotovarov prevyšujúce normy prirodzených úbytkov 
a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody. 

Zostatok účtu predstavuje stav zásob polotovarov vlastnej výroby. Rozdiel 
medzi začiatočným stavom účtu k prvému dňu účtovného obdobia a konečným 
zostatkom k poslednému dňu účtovného obdobia nemusí byť vždy totožný 
s konečným stavom účtu 612 - Zmena stavu polotovarov. Nesúlad údajov sa 
nepovažuje za chybu, avšak v poznámkach účtovnej závierky sa uvedie 
zdôvodnenie tohto nesúladu, napr. v dôsledku zaúčtovaných mánk a škôd, 
použitia polotovarov na dary a reprezentačné účely, tvorby opravnej položky. 

 
123 - Výrobky 
 

§ 44 opatrenia: 
(7) Na účte 123 - Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb 

výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 - Nedokončená výroba. 
Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh. 

Výrobky podľa § 17 ods. 7 opatrenia sú produkty vlastnej výroby určené 
na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej 
jednotky. 

Podľa § 30d opatrenia výrobkami sú aj nehnuteľnosti, napr. bytové 
a nebytové budovy, byty a nebytové priestory, ktoré účtovná jednotka stavia 
na predaj po ukončení výstavby, ak nie sú splnené podmienky na účtovanie 
o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj alebo na účtovanie 
o zákazkovej výrobe podľa § 30 opatrenia. Vynaložené náklady na výstavbu 
nehnuteľnosti na predaj sa v priebehu výstavby aktivujú v nedokončenej výrobe 
na účte 121 - Nedokončená výroba. 

Výrobkami sú tiež elektrická energia, plyn, bioplyn, para, voda a pod., ak sú 
vyrobené alebo vyťažené na účely predaja alebo spotreby vo vnútri účtovnej 
jednotky. Niektoré výrobky, napr. elektrická energia, para, sú neskladovateľné, 
tzn., celé vyrobené množstvo je predané alebo spotrebované vo vnútri účtovnej 
jednotky. Pri účtovaní takýchto neskladovateľných výrobkov možno vynechať 
účtovanie na účte 123 - Výrobky a účte 613 - Zmena stavu výrobkov. Potom 
spotreba takýchto výrobkov vo vnútri účtovnej jednotky sa môže zaúčtovať len 
ako aktivácia spotreby na ťarchu účtu 502 - Spotreba energie alebo 503 - 
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Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok a súvzťažne v prospech účtu 
621 - Aktivácia materiálu a tovaru v ocenení vo vlastných nákladoch. Predaj 
takýchto neskladovateľných výrobkov sa vyjadrí len v tržbách na účte 601 - 
Tržby za vlastné výrobky bez účtovania úbytku výrobkov z dôvodu predaja. 
Vyrobené a spotrebované alebo predané množstvo elektrickej energie sa 
pri tomto spôsobe účtovania sleduje v operatívnej evidencii. Alebo sa účtuje 
produkcia takýchto neskladovateľných výrobkov obvyklým spôsobom na ťarchu 
účtu 123 a v prospech účtu 613 a úbytok predaných a spotrebovaných výrobkov 
na ťarchu účtu 613 a v prospech účtu 123. Účtovná jednotka si postup účtovania 
ustanoví vnútorným predpisom. Vlastné náklady na takéto výrobky sa zisťujú 
z podkladov analytickej evidencie vedenej k jednotlivým nákladovým účtom 
v účtovej triede 5 - Náklady. 

Osobitné postavenie v rámci výkonov vlastnej činnosti má výroba a dodávka 
tepla. Teplo dodávané na účely vykurovania bytových a nebytových budov 
inklinuje svojim charakterom viac k dodávke služieb ako k dodávke výrobkov. 
Účtovné jednotky, ktoré vyrábajú a dodávajú teplo mimo účtovnú jednotku, 
účtujú tržby za dodávku tepla (kúrenie) v prospech účtu 602 - Tržby z predaja 
služieb. Vyrobené a spotrebované teplo vo vnútri účtovnej jednotky možno 
sledovať v pomocnej evidencii (aj v jednotkách množstva). Náklady na výrobu 
tepla sa sledujú v analytickej evidencii k jednotlivým nákladovým účtom. 

Podľa § 25 zákona výrobky sa oceňujú vo vlastných nákladoch. Oceňovanie 
výrobkov vo vlastných nákladoch si účtovná jednotka môže zvoliť v súlade 
s § 22 ods. 5 opatrenia alternatívne, napr. 

a) v skutočných vlastných nákladoch vynaložených na výrobu výrobkov, 
b) vo vnútropodnikových cenách stanovených na základe operatívnych 

(plánových) kalkulácií vlastných nákladov, 
c) kombináciou skutočných vlastných nákladov a vlastných nákladov podľa 

operatívnych (plánových) kalkulácií, napr. výkonov vnútropodnikových 
služieb. 

Pri stanovení cien výrobkov podľa operatívnych kalkulácií je potrebné úroveň 
týchto cien sledovať a porovnávať ich so skutočnými vlastnými nákladmi 
(výslednými kalkuláciami) a pokiaľ sa vnútropodnikové ceny odchýlia 
od skutočných vlastných nákladov o viac ako pripúšťa účtovnou jednotkou 
určená odchýlka, je potrebné vnútropodnikové ceny upraviť tak, aby boli takmer 
zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi podľa § 22 ods. 5 opatrenia. Výšku 
odchýlky si určí účtovná jednotka vnútorným predpisom. 

V prípade, ak dôjde v priebehu účtovného obdobia k zmene vnútro-
podnikových cien v dôsledku ich približovania sa ku skutočným vlastným 
nákladom, zaúčtuje sa rozdiel z tejto zmeny 

a) ako zvýšenie alebo zníženie ocenenia stavu jednotlivých výrobkov na účte 
123 so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 613 - 
Zmena stavu výrobkov, a to podľa povahy rozdielu, alebo 

b) na samostatnom analytickom účte v rámci účtu 123 - Výrobky 
s označením „oceňovacie rozdiely k výrobkom“ so súvzťažným zápisom 
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v prospech alebo na ťarchu účtu 613 - Zmena stavu výrobkov, a to podľa 
povahy rozdielu. Sumy zaúčtované na analytickom účte oceňovacích 
rozdielov sa zúčtujú (rozpúšťajú) v alikvotnej výške spolu s úbytkom 
jednotlivých výrobkov, ku ktorým sa oceňovacie rozdiely vzťahujú, 
so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 613. 

Podľa § 25 zákona vlastnými nákladmi, ktorými sa oceňujú zásoby vytvorené 
vlastnou činnosťou, sú priame náklady vynaložené na výrobu, prípadne aj časť 
nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu (výrobná réžia). 

Priamymi nákladmi sa rozumejú také náklady, ktoré je možné stanoviť 
(zisťovať) priamo na kalkulačnú jednotku (na výrobok). K priamym nákladom 
patria najmä: 

1. Priamy materiál, t.j. spotreba surovín, pomocných látok, obalov 
a ostatného materiálu. 

2. Priame mzdy, t.j. základné mzdy, príplatky, prémie a odmeny zahrňované 
do nákladov. 

3. Ostatné priame náklady, napr. zákonné zdravotné a sociálne poistenie 
vzťahujúce sa k priamym mzdám, odpisy jednoúčelových strojov, 
zariadení, výrobných hál, spotreba energie, náklady na opravy a údržbu, 
cestovné. 

4. Služby dodané externým dodávateľom, ktoré priamo súvisia s výrobou 
výrobku.  

Nepriamymi nákladmi sa rozumejú také náklady, ktoré súvisia s výrobou, ale 
nie je možné ich stanoviť (zisťovať) priamo na kalkulačnú jednotku. Rozdeľujú sa 
na výrobnú a správnu réžiu. Do výrobnej réžie sa zahŕňajú také náklady, ktoré 
súvisia s riadením a obsluhou výroby. Do správnej réžie patria všetky náklady, 
ktoré súvisia s riadením a správou podniku. 

Výrobná réžia podľa IAS 2 - Zásoby sa rozdeľuje na fixnú a variabilnú 
výrobnú réžiu. 

Fixná výrobná réžia predstavuje tie nepriame náklady, ktoré pri zmene 
objemu výroby ostávajú relatívne nemenné, ako sú napr. odpisy, oprava a údržba 
výrobných hál, strojov a zariadení, náklady na riadenie výroby a administratívu. 

Variabilná výrobná réžia predstavuje tie nepriame náklady výroby, ktoré sa 
menia priamo alebo takmer priamo s objemom výroby, ako sú nepriamy materiál 
a nepriama práca. Variabilné výrobné réžie sú priraďované na každú výrobnú 
jednotku na základe skutočných výkonov (použitia) výrobných zariadení. 

Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov, napr. úroky, môžu sa 
zahrnúť podľa § 22 ods. 4 opatrenia do vlastných nákladov len vtedy, ak patria 
do obdobia vytvárania výrobkov. Podiel správnej réžie sa môže zahrnúť podľa 
§ 44 ods. 4 opatrenia do vlastných nákladov v malosériovej výrobe a vo výrobe 
s dlhodobým cyklom, a to len ak výrobný cyklus trvá viac ako jeden rok. To ale 
neznamená, že pri kalkuláciách skutočných vlastných nákladov na jednotku 
produkcie, ktoré účtovná jednotka zisťuje pre účely hodnotenia rentability 
jednotlivých výrobkov, nemôže uplatniť inú štruktúru nákladov, aj vrátane 
podielu správnej réžie. Avšak vlastné náklady, ktoré použije pre tvorbu cien 
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na oceňovanie výrobkov, zníži o podiel správnej réžie, ak výrobný cyklus trvá 
menej ako jeden rok. 

Na ťarchu účtu 123 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 613 sa účtuje 
zvýšenie stavu výrobkov, najmä 

a) dokončené výrobky prevzaté z výroby, 
b) dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj okrem zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na predaj a okrem zákazkovej výroby, 
c) prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii. 
V prospech účtu 123 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 613 sa účtuje 

úbytok (zníženie stavu) výrobkov v dôsledku predaja a spotreby; použitie 
výrobkov na reprezentačné účely sa účtuje na ťarchu účtu 513, poskytnuté dary 
výrobkov na ťarchu účtu 543. 

Úbytok výrobkov zistený pri inventarizácii v rámci stanovených noriem 
prirodzených úbytkov zásob sa podľa § 68 ods. 8 opatrenia nepovažuje za manko 
a účtuje sa na ťarchu účtu 613 - Zmena stavu výrobkov. 

Manká a úbytky výrobkov prevyšujúce normy prirodzených úbytkov zásob sa 
účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody. 

Výrobky neodstrániteľne poškodené, zničené alebo odcudzené sa považujú 
za škodu a účtujú sa na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, a to aj v prípade škody 
v dôsledku živelnej pohromy (zmena účtovania od 1.1.2015). 

Zostatok účtu predstavuje stav zásob hotových výrobkov. Rozdiel medzi 
začiatočným stavom účtu k prvému dňu účtovného obdobia a konečným 
zostatkom k poslednému dňu účtovného obdobia nemusí vždy súhlasiť 
s konečným stavom účtu 613 - Zmena stavu výrobkov. Nesúlad údajov sa 
nepovažuje za chybu, avšak v poznámkach  účtovnej závierky sa uvedie 
zdôvodnenie tohto nesúladu, napr. v dôsledku zaúčtovaných mánk a škôd, 
použitia výrobkov na dary a reprezentáciu, vloženého nepeňažného vkladu, 
tvorby opravnej položky. 

 
124 - Zvieratá 
 

§ 44 opatrenia: 
(8) Na účte 124 - Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb 

zvierat. Nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách. Zvieratá vlastného 
chovu, príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi. Pri spôsobe B 
účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh. 

Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej 
položky počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia podľa § 23 ods. 1. 

Podľa § 17 ods. 8 opatrenia zvieratá, ktoré sa účtujú v zásobách sú najmä 
mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, 
kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy. 

Tak ako to vyplýva z citovaného opatrenia, zvieratá účtované v zásobách sú 
najmä 

1) mladé zvieratá, za ktoré sa považujú zvieratá od ich narodenia alebo 
vyliahnutia až po ich preradenie do základného stáda alebo do výkrmu. Kone 
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od ich narodenia až po preradenie do dospelých plemenných a športových koní 
alebo ťažných koní využívaných na podnikanie. Náklady vynaložené na chov 
mladých zvierat sa cez účtovanie hmotnostných alebo vzrastových prírastkov 
zahŕňajú do ich ocenenia na účte 124 až do doby ich preradenia do základného 
stáda alebo do ťažných zvierat, plemenných a športových koní. Dňom ich 
preradenia sa stávajú dlhodobým hmotným majetkom a začína sa s ich 
odpisovaním. Do dlhodobého hmotného majetku sa preraďujú v ocenení 
vo vlastných nákladoch, t.j. v cene v akej boli účtované na účte 124 - Zvieratá. 

Podľa uplatňovaných zootechnických zásad ako aj v nadväznosti na štatistické 
zisťovanie ŠÚ SR prostredníctvom mesačného výkazu o živočíšnej výrobe „Poľ 
1-12“ sa pri jednotlivých druhoch zvierat do kategórie mladých zvierat zahŕňajú: 

a) pri hovädzom dobytku 
- teľatá do veku 3 mesiacov 
- mladý chovný hovädzí dobytok 
- vysokoteľné jalovice 

b) pri ošípaných 
- prasiatka do odstavu (ciciaky) 
- odstavčatá 
- mladé chovné ošípané 

c) pri ovciach a kozách 
- jahňatá a kozľatá do veku 3 mesiacov 
- mladé chovné ovce a kozy 

d) pri koňoch, osloch a ich krížencoch 
- mladé kone do veku 3 rokov 
- mladé osly, muly a mulice 

2) zvieratá vo výkrme, medzi ktoré patria všetky druhy jatočných zvierat, 
ktoré sa chovajú na mäso, napr. hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone, 
hydina (vrátane husí), králiky domáce. 

3) kŕdle sliepok, kačíc, moriek a perličiek bez ohľadu, či ide o úžitkové alebo 
plemenné chovy, napr. kŕdeľ sliepok na znášanie konzumných vajec a bez ohľadu 
na vek, t.j. mladá i dospelá hydina. 

4) kožušinové zvieratá chované pre kožušinu, napr. nutrie, norky, líšky 
bez ohľadu na vek, t.j. mladé i dospelé zvieratá. 

5) ryby. 
6) včelstvá. 
7) zvieratá ostatných hospodársky využívaných chovov, napr. muflónov, 

danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je kratšia ako štyri roky; 
v opačnom prípade podľa § 38 ods. 4 opatrenia sa považujú za zvieratá 
základného stáda a účtujú sa na účte 026. 

8) psy. 
Zvieratá účtované na účte 124 v porovnaní s ostatnými zásobami vlastnej 

výroby (účtová skupina 12) majú svoju osobitosť v tom, že sú to živé zvieratá, 
ktoré rastú, zvyšuje sa ich hmotnosť a tým aj cena. Preto sa účtujú u zvierat 
hmotnostné alebo vzrastové prírastky. Ďalšia osobitosť zvierat je v tom, že sa 
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na účte 124 účtujú zvieratá bez ohľadu na to, či sú kúpené alebo sa narodili 
a odchovali z vlastného chovu. Preto pri zvieratách rozdiel medzi začiatočným 
stavom účtu 124 - Zvieratá k prvému dňu účtovného obdobia a konečným 
zostatkom k poslednému dňu účtovného obdobia nebude totožný s konečným 
stavom účtu 614 - Zmena stavu zvierat o sumu nakúpených zvierat. Nesúlad 
spôsobený nákupom zvierat sa nepovažuje za chybu a jeho zdôvodnenie sa 
uvedie v poznámkach účtovnej závierky. 

Hodnota zvierat na účte 124 sa zvyšuje o 
a) príchovky, 
b) hmotnostné prírastky, 
c) vzrastové prírastky (chovateľské prírastky). 
Za príchovky zvierat sa považujú živonarodené zvieratá hneď po narodení, 

jednodenná vyliahnutá hydina a nové vzniknuté včelstvá. 
Hmotnostné prírastky predstavujú zvýšenie hmotnosti zvierat, ktoré sa 

zisťuje vážením, meraním, príp. iným spôsobom, určeným účtovnou jednotkou. 
U zvierat na pastve sa zisťuje prírastok hmotnosti kvalifikovaným odhadom, 
napr. na základe výberového váženia alebo merania a po skončení pastevného 
obdobia sa upraví podľa skutočnej hmotnosti zistenej vážením. Prírastky 
hmotnosti sa zisťujú u mladého chovného dobytka, mladých chovných ošípaných 
a u zvierat vo výkrme. U ostatných druhov mladých chovných zvierat sa 
prírastky hmotnosti nezisťujú. 

Pri výpočte prírastku hmotnosti treba zohľadniť všetky zmeny v stave zvierat, 
ku ktorým došlo od predchádzajúceho zisťovania hmotnosti. Veľkosť prírastku 
sa vypočíta nasledovne: 

 
Skutočná hmotnosť zvierat zistená ku dňu: 26.880 kg 
+ všetky úbytky od predchádzajúceho zisťovania hmotnosti 

(predaj, prevod do inej kategórie, uhynutie, výdaj na iné účely): 
 

+18.320 kg 
- všetky príjmy od predchádzajúceho zisťovania hmotnosti 

(nákup, príchovky, prevod z inej kategórie a pod.): 
 

- 23.440 kg 
- skutočná hmotnosť zvierat pri predchádzajúcom zisťovaní: - 15.130 kg 

 

Veľkosť 
prírastku hmotnosti za obdobie od predchádzajúceho zisťovania: 

 

 
6.630 kg 

 
U teľných jalovíc sa prírastok hmotnosti účtuje iba do konca 5. mesiaca 

brezivosti. V ďalšom období až do otelenia jalovice sa účtuje vzrastový prírastok. 
U chovných prasničiek sa prírastok hmotnosti účtuje iba do prvého pripustenia. 
Jalovice po otelení a prasničky po prvom pripustení sa preraďujú do základného 
stáda na účet 026. U mladých oviec a kôz sa zvyčajne prírastky hmotnosti 
neúčtujú. 

Vzrastové prírastky sa účtujú u tých zvierat, u ktorých sa nezisťuje hmotnosť. 
Predstavujú vlastné náklady na chov zvierat v prepočte na kus a kŕmny deň. 
Vzrastový prírastok sa účtuje u vysokoteľných jalovíc po 5. mesiaci brezivosti až 
do otelenia, u mladých chovných oviec, kôz, koní, hydiny, kožušinových zvierat 
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a iných zvierat, u ktorých sa nedá zisťovať ich hmotnosť. 
Vzrastový (chovateľský) prírastok sa obvykle účtuje v sume zodpovedajúcej 

súčinu celkového počtu kŕmnych dní a ceny jedného kŕmneho dňa príslušnej 
chovateľskej skupiny zvierat vyjadrenej vo vlastných nákladoch. 

 
Oceňovanie príchovkov a prírastkov zvierat 

 

Príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú podľa § 25 zákona vlastnými 
nákladmi. Možnosť použiť na ocenenie reprodukčnú obstarávaciu cenu bola 
s účinnosťou od 1.1.2016 zrušená. 

O živonarodených zvieratách sa účtuje hneď po ich narodení a pri odstave sa 
doúčtuje príslušný rozdiel medzi cenou narodeného a odstaveného zvieraťa 
okrem teliat, ktoré sa považujú za odstavené hneď po narodení. O príchovkoch 
sa neúčtuje, ak sa narodilo mŕtve zviera alebo hneď po narodení uhynulo. 

Narodené teľatá sa oceňujú vlastnými nákladmi, určenými  na 1 kg hmotnosti 
narodeného teľaťa. 

Narodené prasiatka sa oceňujú vlastnými nákladmi, určenými na 1 kg 
hmotnosti narodeného prasiatka. V praxi sa obvykle hmotnosť vrhu určí podľa 
počtu narodených prasiatok a priemernej hmotnosti, napr. 1 ks = 1 kg. 
Pri odstave sa celý vrh odváži a doúčtuje sa rozdiel medzi hmotnosťou 
zaúčtovanou pri narodení a hmotnosťou zistenou pri odstave, v ocenení 
vlastnými nákladmi. Hmotnosť prasiatok, ktoré na konci roka ostávajú 
neodstavené, sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ak sa nezisťuje ich hmotnosť. 

Pri oceňovaní narodených jahniat, kozliat, žriebät, kožušinových zvierat 
a iných mláďat sa obvykle postupuje tak, že sa pri narodení ocenia polovicou 
ceny odstaveného mláďaťa a pri odstave sa potom doúčtuje druhá polovica. 
Ocenenie odstaveného mláďaťa sa určí vo vlastných nákladoch. 

Vyliahnutá hydina sa oceňuje cenou jednodennej hydiny určenej vo vlastných 
nákladoch. Nové včelstvá sa oceňujú vlastnými nákladmi  jedného roja. 

Hmotnostné prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi na jednotku 
hmotnosti (kg). Oceňovanie vlastnými nákladmi si účtovná jednotka zvolí buď 
vo výške skutočných vlastných nákladov alebo vo výške vlastných nákladov podľa 
operatívnych (plánových) kalkulácií. 

Vzrastové prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi na jeden kŕmny 
deň príslušnej chovateľskej skupiny. Cenu jedného kŕmneho dňa si účtovná 
jednotka stanoví rovnako ako cenu 1 kg prírastku hmotnosti.  

Vnútropodnikové ceny pre oceňovanie príchovkov a prírastkov zvierat môže 
účtovná jednotka zmeniť aj počas účtovného obdobia, ak sa zmenili podmienky, 
na základe ktorých boli vnútropodnikové ceny určené, napr. významné zvýšenie 
cien nakupovaných krmív, energie, služieb. Zmenou ceny sa nemení spôsob 
oceňovania vo vlastných nákladoch, ktorý ostáva zachovaný. Účelom zmeny je 
priblíženie sa vnútropodnikových cien ku skutočným vlastným nákladom podľa 
§ 22 ods. 5 opatrenia. Každá takáto zmena ceny musí byť podložená kalkuláciou 
skutočných vlastných nákladov. Rozdiel, ktorý vyplynie zo zmeny cien sa účtuje 
na ťarchu alebo v prospech účtu 124 - Zvieratá a súvzťažne v prospech alebo 
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na ťarchu účtu 614 - Zmena stavu zvierat, a to podľa charakteru rozdielu. 
Postup pri stanovení cien na ocenenie príchovkov a prírastkov zvierat 

vo vlastných nákladoch je rovnaký ako pri výrobkoch.  
Vlastné náklady na hmotnostné prírastky a vzrastové prírastky zvierat 

predstavujú priame náklady na príslušný chov zvierat, napr. spotreba krmív, 
stelív, mzdové náklady na kŕmenie a ošetrovanie zvierat vrátane zákonného 
zdravotného a sociálneho poistenia, odpisy maštaľnej technológie a stavieb, 
spotreba energie, vody, plemenárske a veterinárne služby a náklady výrobnej 
réžie, ktoré sa vzťahujú na príslušný chov zvierat. Podiel správnej réžie sa zahŕňa 
do kalkulácie vlastných nákladov v tom prípade, ak zvieratá dosahujú úžitkovú 
alebo reprodukčnú zrelosť vo veku, ktorý presahuje dĺžku jedného roka. 

Príchovky, hmotnostné a vzrastové prírastky zvierat sa účtujú na základe 
interných účtovných dokladov, napr. záznamu o zmene v stave zvierat, záznamu 
o zisťovaní hmotnosti zvierat, na ťarchu účtu 124 - Zvieratá a v prospech účtu 
614 - Zmena stavu zvierat. 

U zvierat základného stáda, ťažných zvierat, plemenných a športových koní 
účtovaných na účte 026 sa hmotnostné prírastky ani vzrastové prírastky 
neúčtujú. 

Zvieratá sa preraďujú medzi jednotlivými chovateľskými (vzrastovými) 
kategóriami podľa bežných zootechnických zásad v nadväznosti na používanú 
technológiu. Ku dňu preradenia sa účtuje prírastok hmotnosti alebo vzrastový 
prírastok. 

Preradenie zvierat sa účtuje na základe interného účtovného dokladu, napr. 
protokolu o preradení zvierat, príp. iného dokladu. Prevod medzi kategóriami 
v rámci účtu 124 - Zvieratá sa účtuje na ťarchu a v prospech samostatných 
analytických účtov v rámci účtu 124 - Zvieratá. Účtovanie preradenia zvierat 
do základného stáda je uvedené pri účte 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá. 

Opotrebenie zvierat prostredníctvom odpisov sa účtuje iba u zvierat, ktoré 
sú dlhodobým hmotným majetkom účtovaným na účte 026. 

Odpisovanie sliepok určených na znášanie konzumných vajec, ktoré sa 
uplatňovalo do konca roku 1992, bolo nahradené tvorbou rezervy na stratu 
z brakovania kŕdľa sliepok účtovanej na účte 323 alebo 459 do 31.12.2005. 

S účinnosťou od 1.1.2006 podľa § 44 ods. 8 opatrenia pri kŕdli sliepok 
určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky počas 
produkčného cyklu do času jeho vyradenia podľa § 23 ods. 1 opatrenia. 
Opravnou položku sa tak nepriamo znižuje ocenenie kŕdľa sliepok počas 
produkčného cyklu. Spôsob tvorby opravnej položky si stanoví účtovná jednotka 
vnútorným predpisom. Môže pritom použiť postup uplatňovaný pri odpisovaní 
sliepok do konca roku 1992. Výšku opravnej položky na jednu sliepku podľa 
tohto postupu si stanoví tak, že od účtovného ocenenia jednej sliepky sa 
odpočíta čistá realizačná hodnota, t.j. predpokladaná tržba za brakovanú sliepku 
a výsledok sa delí predpokladaným počtom mesiacov znášky. Tvorba opravnej 
položky sa účtuje mesačne podľa stavu sliepok v kŕdli. Vytvorená opravná 
položka sa zúčtuje pri vyradení sliepok z chovu (pri brakovaní kŕdľa). 


