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Metodické usmernenie 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019649/2017-352 

k postupu pri aplikácii  § 9a  opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky  
zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a 

postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov  

 
 
 
 
 
V záujme jednotného postupu subjektov štátnej správy a samosprávy pri ukladaní konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky 
verejnej správy a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok (ďalej len „Register“) v zmysle § 9a opatrenia Ministerstva 
financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31 v znení neskorších predpisov vydáva Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky toto metodické usmernenie. Ostatnými dokumentmi sa v tomto metodickom usmernení rozumejú správy audítora 
a výročné správy spracované v nadväznosti na konsolidovanú účtovnú závierku. 
 
 
 

1. Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky v Centrálnom konsolidačnom systéme 
Účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy zapojené do Centrálneho konsolidačného systému ukladajú konsolidovanú účtovnú 
závierku účtovnej jednotky verejnej správy a ostatné dokumenty do Registra prostredníctvom portálu Centrálneho konsolidačného 
systému. Spôsob nahrávania údajov je popísaný v  príručke pre používateľov portálu Centrálneho konsolidačného systému 
zverejnenej na webovom sídle MF SR na adrese: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5697.  

 
 

 
 2. Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky v informačnom systéme RISSAM výkazy 

Obce, ktoré nie sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému, ukladajú konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky 
verejnej správy a ostatné dokumenty do Registra prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (ďalej len 
„RISSAM,výkazy“). Spôsob nahrávania údajov je popísaný v príručke pre používateľov systému RISSAM, ktorá je k dispozícii na 
úvodnej stránke po prihlásení do systému. 
 
Dokumenty konsolidovanej účtovnej závierky a formát ich nahrávania v RISSAM výkazy:  
 

Dokument konsolidovanej účtovnej závierky Typ Formát Názov súboru pre RISSAM.výkazy 
Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1-01  štruktúrovaný výkaz csv KUZ_SUVAHA.csv 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2-01 štruktúrovaný výkaz csv KUZ_VZAS.csv 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky - Tabuľky  štruktúrovaný výkaz csv KUZ_POZNAMKY.csv 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky - Textová časť  textová príloha  pdf názov.pdf, kde časť „názov“ je ľubovoľný 

Úvodná strana konsolidovanej účtovnej závierky textová príloha pdf názov.pdf, kde časť „názov“ je ľubovoľný 

 

Údaje vo všetkých výkazoch a vo všetkých tabuľkách poznámok sa vykazujú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta. 
 
Výkazy konsolidovanej účtovnej závierky sa nahrávajú v štruktúrovanej forme vo formáte .csv (z angl. Comma Separated Value).  
Názvy .csv súborov uvedené v tabuľke sú povinné. 
 
Uložením a odoslaním prekontrolovaných štruktúrovaných dátových súborov a súboru textovej časti poznámok konsolidovanej 
závierky (.pdf) a úvodnej strany konsolidovanej závierky (.pdf) sa považuje povinnosť uloženia závierky do Registra za splnenú. 
 
 
Štruktúra dátových súborov 
Detailná špecifikácia .csv súborov pre jednotlivé výkazy  je zverejnená na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky 
v časti Financie / Štátne výkazníctvo / Legislatíva / Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí 
a VÚC v dokumente Štruktúra súborov pre import výkazov KÚZ obcí do RISSAM. 
V špecifikácií sú uvedené základné charakteristiky a štruktúra .csv súborov (sekcie, hlavičky a hodnoty stĺpcov), zoznam kontrol počas 
importu súboru, popis dátových formátov a obmedzení pre polia, konkrétne štruktúry jednotlivých dokumentov a ich sekcií a vzorový 
.csv súbor pre každý výkaz. 

 
 
 

3. Ukladanie konsolidovaných výročných správ obcí a správ audítora  
 

Obce, ktoré nie sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému, ukladajú konsolidované výročné správy  a správy audítora  
vzťahujúce sa ku konsolidovanej účtovnej závierke (časť 2. tohto metodického usmernenia) prostredníctvom informačného systému 
RISSAM.výkazy vo formáte .pdf. Spôsob nahrávania údajov je popísaný v príručke pre používateľov systému RISSAM, ktorá je k 
dispozícii na úvodnej stránke po prihlásení do systému. 

 
 
 

  

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5697


2 

 

4. Účinnosť 
 

Podľa tohto usmernenia sa postupuje prvýkrát pri ukladaní konsolidovanej závierky zostavenej k 31.12.2017. 

Dátum:  8. 12. 2017 

 

Vypracovali:    Ing. Jobbágyová, tel. 02/59 58 32 36   
(za MF SR) 
 
Ing. Zakhar, PhD., tel. 02/59 58 32 22 
(za MF SR) 
 
Styková, tel. 02/59 27 84 03 
(za DataCentrum) 
 
Mgr. Neščák, tel. 02/49 23 94 47  
(za RISSAM) 

 

 

Schválila:   Ing. Miriam Majorová, PhD.    

 generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva   

 

 

 

 

 

 


