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Účtovanie ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce 

Pre zaúčtovanie dobrovoľníckej práce je potrebné vypočítať jej ekonomickú hodnotu a v neposlednom 
rade dobrovoľnícku prácu zdokladovať.  

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce odporúčame postupovať podľa “Metodiky 
výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce”, ktorú si môžete stiahnuť na 
našej stránke: https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/vypocet-ekonomickej-hodnoty-
dobrovolnictva  

Účtovníctvo zisťuje, meria, hodnotí činnosť organizácie a informácie z účtovníctva a účtovná závierka, 
ktorá je výstupným produktom účtovníctva, zobrazujú činnosti neziskovej účtovnej jednotky vyjadrené 
v peňažných jednotkách za určité časové obdobie.  

Výstupy účtovníctva by mali byť presné, pravdivé a dosiahnu sa dodržiavaním Zákona o účtovníctve a 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Spôsob hospodárenia, účtovania a určovania 
ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce v účtovnej jednotke/ organizácii, môže byť uvedený 
v internej smernici organizácie. 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve stanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva 
všetkých účtovných jednotiek. Cieľom účtovníctva podľa zákona je prezentácia verného a pravdivého 
obrazu účtovnej jednotky. Aktuálne znenie zákona nájdete na stránke www.slov-lex-sk: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20220101  

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo č. MF/24342/2007-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania. Aktuálne znenie opatrenia nájdete na stránke MF SR: 
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvo-audit/uctovnictvo/legislativa-
sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvo-neziskovu-sferu/  

Interná smernica je vnútorným predpisom fungovania v organizácii a zákony sú jej vždy nadriadené. 
Tvorba internej smernice úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych neziskových organizácií 
a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná 
jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam.  Musí byť schválená 
najvyšším orgánom účtovnej jednotky a aktualizovaná.  

Účtovanie hodnoty dobrovoľníckej práce do nákladov a výnosov v sústave podvojného účtovníctva 

V sústave podvojného účtovníctva sa účtujú náklady a výnosy, pričom sa uplatňuje princíp akruálneho 
účtovníctva. To znamená, že náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období,  
v ktorom časovo a vecne vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným 
spôsobom. Náklady sa účtujú pod účtovnou triedou 5 a Výnosy pod účtovnou triedou 6. 
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V prospech účtovnej skupiny 62-Aktivácia a súvzťažným zápisom na ťarchu nákladového účtu účtovnej 
skupiny 51-Služby, sa u prijímateľa dobrovoľníckej činnosti účtuje hodnota vykonanej dobrovoľníckej 
činnosti na základe zmluvy, dokladovanej evidencie a zvoleného výpočtu hodnoty činnosti. Účtuje sa 
ako interný doklad. Je možné zaúčtovať aj ako jeden zápis/ doklad k 31.12. daného účtovného roka.  

Predkontácia: 518xxx/622xxx  

Použité účty: 

Účtovná trieda 6- Výnosy 
Účtovná skupina 62- Aktivácia 
Účet 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 
Analytické členenie účtu 622 100 – Aktivácia práce dobrovoľníkov 
 
Účtovná trieda 5- Náklady na činnosť 
Účtovná skupina 51 – Služby 
Účet 518 – Ostatné služby 
Analytické členenie účtu 518 100 – Ostatné služby, služby dobrovoľníkov 
 
Hospodársky výsledok tejto účtovnej operácie je 0, ale zároveň je možné v účtovnej závierke jasne 
identifikovať hodnotu dobrovoľníckej práce, ktorú prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v danom roku 
prijal.  
 
Je možné tiež transparentne preukázať oprávnené vystavenie potvrdení o dobrovoľníckej činnosti 
(napríklad pre účely poukázania 3% na základe potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, ktoré prijímateľ 
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam vystavil) 
 
Účtovanie materiálneho zabezpečenia dobrovoľníkov v sústave podvojného účtovníctva.  

V §6 ods. 2 písm. d) zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve sa píše o materiálnom zabezpečení 
dobrovoľníkov (napr. strava, cestovné, oblečenie, ochranné pomôcky). Účtuje sa v účtovnej triede 54 
– Ostatné náklady, účet 547 – Osobitné náklady. (Príklad: Náklady na ochranné pomôcky 
dobrovoľníkov vo výške 33,50€ hradené z pokladne 547xxx/211xxx) 

Účtovanie hodnoty dobrovoľníckej práce v sústave jednoduchého účtovníctva 

V sústave jednoduchého účtovníctva nie je možno vyčíslenie hodnoty dobrovoľníckej práce priamo 
v účtovnej závierke, nakoľko tá pojednáva o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch. O finančných 
operáciách, ktoré sú zaznamenané v účtovnom denníku.  

Evidencia sa robí v pomocných účtovných knihách na základe operatívnej evidencie. 

 

Vypracovala: Ing. Ida Adolfová, 20.09.2021 


