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Ministerstvo financií SR pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a pre účely 

zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa §22a ods. 5 zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) vydáva tento 

metodický pokyn: 

Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 § 22a zákona  

o účtovníctve a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 § 

22a zákona o účtovníctve sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie 

potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky 

verejnej správy v termíne a v štruktúre určenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy. Touto účtovnou jednotkou je 

Ministerstvo financií SR. 

Vzhľadom na to, že vo verejnej správe ide o viacstupňovú konsolidáciu, je nutné aby účtovné jednotky 

dodržiavali termín na poskytnutie účtovnej závierky a ostatných informácií (ďalej len „údajov“), a to v prípade 

štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, štátnych fondov, vyšších územných 

celkov a organizácií v ich konsolidovanom celku, obcí zapojených do Centrálneho konsolidačného systému 

a  organizácií v ich konsolidovanom celku, obchodných spoločností a štátnych podnikov zahrnutých do 

konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a subjektov založených zákonom zahrnutých do súhrnnej 

účtovnej závierky verejnej správy, do termínu 31.3. nasledujúceho účtovného obdobia po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej 

správy zostavuje. Údaje sú v štruktúre konsolidačného balíka MF SR.  

Konsolidované účtovné závierky subjektov verejnej správy sú podrobené nezávislému auditu, ktorý vyžaduje, 

aby údaje za účtovné jednotky vstupujúce do konsolidácie neboli predbežné, ale aby vychádzali z už finálnej 

a schválenej účtovnej závierky za príslušný rok. Platí to aj pre tie subjekty, ktoré podávajú daňové priznanie 

k dani z príjmov právnických osôb, resp. ktoré si žiadajú odklad podania tohto daňového priznania. 

V prípade, že aj obchodná spoločnosť má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku na úrovni 

svojho konsolidovaného celku, je nutné prispôsobiť termín jej zostavenia termínu predloženia konsolidačného 

balíka podľa odseku 3 tohto pokynu.  

Včasným predkladaním údajov z definitívnych účtovných závierok sa predíde situáciám, že z dôvodu 

predbežných dát za svoje konsolidované účtovné jednotky, konsolidované účtovné závierky subjektov 

verejnej správy nezobrazujú verne a pravdivo údaje o finančnej pozícii konsolidovaného celku, čo môže mať 

vplyv aj na formulovanie výroku v správe audítora. 

Zároveň sa v prípade obchodných spoločností štátu a štátnych podnikov zaradených do sektora verejnej 

správy zlepší vypovedacia hodnota údajov, ktoré si Ministerstvo financií SR má právo žiadať pre účely 

štatistického hodnotenia plnenia rozpočtu a dlhu verejnej správy v rámci jarnej notifikácie, ktorej termín je 

zhodný s predložením konsolidačného balíka (do 31.3.). 
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