
 
I D E N T I F I K A Č N Ý  L I S T    P R O J E K T U  N A  R O K  2 0 0 3 

 
 
1) Projekt:  

 
      P3      INFORMAČNÝ SYSTÉM ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV 

 
2) Cieľ projektu 
 

Cieľom projektu je spracovanie údajov z účtovných závierok a finančných výkazov za nasledovné typy účtovných jednotiek 
SR: rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, �tátne fondy, vy��ie územné celky, obce, nezárobkové organizácie, 
podnikateľské subjekty (právnické a fyzické osoby) a banky. V rámci tohto projektu sa vedie aj centrálna evidencia zmlúv o 
hypotekárnych úveroch a o stavebnom sporení." 

  
3) Očakávané výsledky projektu: 
 

Tento projekt bude na rok 2003 zabezpečovať: 
! analýzu a implementáciu novej účtovej osnovy a postupov účtovania do aplikačného programového vybavenia 

pre spracovanie údajov za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, �tátne fondy, obce, vy��ie územné 
celky, nezárobkové organizácie, podnikateľské subjekty a banky, 

! vypracovanie prílohových tabuliek k �tátnym záverečným účtom rozpočtových kapitol za rok 2002 a k �tátnemu 
záverečnému účtu Slovenskej republiky za rok 2002, 

! poskytovanie po�adovaných výstupných zostáv a  informácií vládnemu a �tátnemu  sektoru za horeuvedené 
účtovné jednotky SR, 

! centrálnu kontrolu poskytovaných �tátnych príspevkov k hypotekárnym úverom a �tátnych prémií k stavebnému 
sporeniu zo �tátneho rozpočtu SR pre bankové subjekty. 

 
Výsledkom projektu budú: 

! nové programové vybavenie, jeho pilotné nasadenie, prípadná ďal�ia aktualizácia  a údr�ba základného a  
aplikačného programového vybavenia pre spracovanie údajov z účtovných závierok a finančných výkazov, 

! aktuálne databázy, registre a číselníky, 
! automatizované spracovanie údajov a tvorba  po�adovaných výstupných zostáv, tabuliek a informácií pre 

rozhodovací proces zamestnancov MF SR, 
! automatizované spracovanie po�iadaviek a poskytnutie výstupov ostatnému vlád-nemu a �tátnemu sektoru. 

  
4) Členenie projektu (projekty, úlohy) 
 
Projekt členíme na tieto podprojekty: 

3.1. Informačný systém �tátneho sektoru 
3.2. Informačný systém samospráv 
3.3. Informačný systém podnikateľského a nepodnikateľského sektoru 

5) Stav rozpracovanosti projektu 
 

Niektoré úlohy v rámci podprojektov boli rie�ené od roku 1993. Základné programové vybavenie sa rokmi mení vzhľadom 
na prispôsobovanie sa  legislatívnym zmenám. Účtovný informačný systém �tátneho sektoru bude nahradený projektom IS 
�P. 

 
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS /  iných IS  rezortu 
 

! údajová základňa pre tvorbu finančnej politiky �tátu, 
! RIS. 

 

 
7) Rie�iteľské kapacity v čl./hodinách:                             . 
                                                                    34 052 čl./hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podprojekt: 
 
       P 3.1.  INFORMAČNÝ SYSTÉM �TÁTNEHO SEKTORU 
 
 
Úloha 3.1.1.  Účtovný informačný systém �tátnych rozpočtových a príspevkových  
  organizácií 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1993. Náplňou úlohy je spracovanie účtovných výkazov �tátnych rozpočtových 
a príspevkových organizácií  za 48 rozpočtových kapitol zo �tvrťročných a polročných účtovných závierok. Programové aplikácie 
pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv sú vytvorené v jazyku C a INFORMIX 4GL podľa 
po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Budú sa vytvárať aj nové aplikácie pre ne�tandardné výstupy v priebehu roka 2003.  
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť § 3 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách o povinnosti uplatniť rozpočtovú klasifikáciu pri 
účtovaní príjmov a výdavkov vo v�etkých zlo�kách verejných rozpočtov a zákon o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej 
osnove a pravdepodobne aj postupoch účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a 
súborov nie sú v súčasnosti známe. Po vydaní po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce 
programové rie�enia a prepracovať ich podľa nových po�iadaviek. 
V rámci úloh 1 � 3 tohoto podprojektu a úlohy 3 podprojektu 2 sa bude zabezpečovať aktualizácia registra �tátnych 
rozpočtových a príspevkových organizácií, �tátnych fondov a vy��ích územných celkov, číselníka rozpočtových programov 
a číselníka rozpočtovej klasifikácie.   
Predmetom úlohy je aj zber, kontrola a nahrávanie individuálnych údajov ročných účtovných závierok za pribli�ne 3000 
rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrola správnosti logických väzieb výkazov, oprava chybných údajov. Údaje z tohto 
nahrávania slú�ia hlavne pre vytváranie rôznych regionálnych a odvetvových výstupov  pre �Ú SR. Po�iadavky na výstupy sú 
predmetom zmluvy medzi MF SR a �Ú SR s ka�doročnou aktualizáciou po�iadaviek.  
Údaje, spracovávané v tejto úlohe sú vstupom pre úlohu 3 v tomto podprojekte. 
Termíny spracovania:  
Za 1. a 3. �tvrťrok - do 30 dní po ukončení �tvrťroka, 
Za 2. a 4. �tvrťrok - do 40 dní po ukončení �tvrťroka.          
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Sekcia rozpočtová - Odbor �tátneho rozpočtu, 
                                 Odbor rozpočtového financovania kapitol krajských  úradov, 
                                 Odbor verejných výdavkov, 
                                 Odbor financovania zamestnanosti verejnej správy, 
�tatistický úrad SR, 
Najvy��í kontrolný úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:        8010 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.1.2. Účtovný informačný systém �tátnych fondov Slovenskej republiky 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1997. Náplňou úlohy je spracovanie účtovných výkazov 2 �tátnych fondov  zo �tvrťročných  
a polročných  účtovných závierok. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných 
zostáv sú vytvorené v jazyku C a INFORMIX 4GL za jednotlivé fondy a spolu podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Budú sa 
vytvárať aj nové aplikácie pre ne�tandardné výstupy v priebehu roka 2003.  
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť  zákon  o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej osnove a pravdepodobne aj postupoch 
účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a súborov nie sú v súčasnosti známe. Po vydaní 
po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce programové rie�enia a prepracovať ich podľa 
nových po�iadaviek. 
 
Údaje, spracovávané v tejto úlohe sú vstupom pre úlohu 3 v tomto podprojekte. 
Termíny spracovania:  
Za 1. a 3. �tvrťrok - do 30 dní po ukončení �tvrťroka, 
Za 2. a 4. �tvrťrok - do 40 dní po ukončení �tvrťroka.          
Odberateľ výstupov:   
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Sekcia rozpočtová - Odbor �tátneho rozpočtu, 
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:         750 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.1. 3. �tátny záverečný účet rozpočtových kapitol a Slovenskej republiky za rok  
  2002 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1993. V roku 2003 bude potrebné vykonať úpravu programového zabezpečenia 
v súvislosti so zavedením funkčnej klasifikácie, programového rozpočtovania a vznikom vy��ích územných celkov v roku 2002. 
Náplňou úlohy je zostavenie príloh k  záverečnému účtu 49 rozpočtových kapitol, k �tátnemu záverečnému účtu Slovenskej 
republiky (vrátane �tátnych fondov, obcí a vy��ích územných celkov). Vstupné údaje tejto úlohy sú spracované v úlohách 3.1.1., 
3.1.2.,  3.2.1.a 3.2.3.  tohto projektu   Výstupné zostavy sú vytvárané v databázovom prostredí INFORMIX a súhrnné zostavy za 
Slovenskú republiku sú konvertované a prezentované v tvare Excelovských tabuliek. 
Termíny spracovania:   
Marec a� apríl 2003. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu a metodiky účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu. 
Rie�iteľské kapacity:                                     1 240 čl./hod. 



 
 
Úloha 3.1.4.  Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych   
 úveroch 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 2000. Náplňou úlohy je zabezpečenie IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych 
úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na poskytnutie �tátneho príspevku podľa Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v zmysle 
platných zmien a doplnkov. Údaje do systému predkladajú hypotekárne banky mesačne. V rámci IS sa vyhodnocuje nárok 
poberateľa hypotekárneho úveru na poskytnutie �tátneho príspevku z pohľadu počtu uzatvorených zmlúv s vyhlásením 
o uplatnení nároku na �tátny príspevok klientom v hypotekárnych bankách za príslu�ný rok. Pre ka�dú hypotekárnu banku sa 
vytvára zostava, ktorá  obsahuje zoznam tých klientov hypotekárnej banky, ktorí nemajú nárok na poskytnutie �tátneho 
príspevku.    Pre MF SR sa vytvára zostava, ktorá obsahuje zoznam v�etkých poberateľov hypotekárnych úverov vedených 
v centrálnej evidencii  zmlúv.  
V rámci úlohy sa zabezpečuje  prenos a ochrana údajov v IS, zapracovanie legislatívnych úprav do programového 
zabezpečenia, archivácia databáz, vstupov, výstupov a progra-mového zabezpečenia. Kvantitatívny rozvoj úlohy bude 
pokračovať v závislosti od počtu pribúdajúcich bankových subjektov a ich zapojenia do prevádzky príslu�ného IS.   
Termíny spracovania: 
Mesačne. 
�tvrťročne. 
Ročne.  
Odberateľ výstupov:  
Sekcia finančného trhu - Odbor �tátneho dozoru nad �pecializovanými in�titúciami          
finančného trhu, 
Hypotekárne banky. 
Rie�iteľské kapacity:       1 087 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.1.5. Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 2000. Náplňou úlohy je zabezpečenie IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom 
sporení, pri ktorých sa uplatňuje nárok na �tátnu prémiu pre sporiteľov registrovaných stavebnými sporiteľňami podľa Zákona č. 
310/1992 Z.z. v zmysle platných zmien a doplnkov. Vyhodnotenie údajov z pohľadu duplicity sporiteľov vo viacerých stavebných 
sporiteľniach a vytvorenie výstupných zostáv pre MF SR a stavebné sporiteľne, ktoré obsahujú zoznam duplicitných sporiteľov, 
ktorým vzniká alebo nevzniká nárok na �tátnu prémiu. Sledovanie počtu prémiovo zvýhodnených sporiteľov a sumarizácia 
oprávnených nárokov na �tátnu prémiu v jednotlivých �tvrťrokoch a kalendárnom roku za v�etky stavebné sporiteľne.  
V rámci úlohy sa zabezpečuje  prenos a ochrana údajov v IS, zapracovanie legislatívnych úprav do programového 
zabezpečenia, archivácia databáz, vstupov, výstupov a progra-mového zabezpečenia. Kvantitatívny rozvoj úlohy bude 
pokračovať v závislosti od počtu pribúdajúcich bankových subjektov a ich zapojenia do prevádzky príslu�ného IS.   
Termíny spracovania: 
Mesačne. 
�tvrťročne. 
Ročne.  
Odberateľ výstupov:  
Sekcia finančného trhu - Odbor �tátneho dozoru nad �pecializovanými in�titúciami          
finančného trhu, 
Stavebné sporiteľne. 
Rie�iteľské kapacity:       1 090 čl./hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podprojekt 
 
      PP 3.2.    INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁV 
 
 
Úloha 3.2. 1. Účtovný informačný systém obcí a ich podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1991. Vytvorili sa programové aplikácie v  INFORMIXE 4GL na nahrávanie, kontrolu 
a tvorbu výstupných zostáv za obce, za ich podriadené rozpočtové organizácie a spolu podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. 
Spracovávajú sa aj účtovné závierky príspevkových organizácií zriadených obcami. V roku 2003 bude potrebné prepracovať 
aplikácie v súvislosti s novou metodikou účtovania, účtovných závierok a zmien v rozpočtovej klasifikácii.  
V prípade oprávnených po�iadaviek budú realizované programové aplikácie na tvorbu ne�tandardných zostáv, prípadne 
súborov údajov. 
 
Termíny spracovania: 
Za 1. a 3. �tvrťrok � do 30 dní po ukončení �tvrťroka, 
Za 2. a 4. �tvrťrok - do 40 dní po ukončení �tvrťroka.          
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Sekcia rozpočtová - Odbor financovania územných samospráv                  
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:                                                                           5 659 čl./hod. 
 
Úloha 3.2.2. Programové vybavenie pre automatizovaný zber účtovných výkazov obcí a ich podriadených 

rozpočtových a príspevkových organizácií (AZÚV) 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1995. Programové aplikácie sú vytvorené vo FoxPro  na zber a spracovanie účtovných 
výkazov obcí a ich podriadených rozpočtových organizácií. Spracovávajú sa aj účtovné závierky príspevkových a malých 
príspevkových organizácií zriadených obcami. V roku 2003 bude potrebné prepracovať aplikácie v súvislosti s novou metodikou 
účtovania, účtovných závierok a zmien v rozpočtovej klasifikácii.  
Výstup z tejto úlohy (údaje za jednotlivé obce a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie v textovom tvare) sú 
vstupom pre úlohu 3.2.1. tohto projektu. 
 
Termíny predlo�enia diskiet do DC: 
Za 1. a 3. �tvrťrok � do 25 dní po ukončení �tvrťroka, 
Za 2. �tvrťrok - do 30 dní po ukončení �tvrťroka.          
Za 4. �tvrťrok - do 35 dní po ukončení �tvrťroka.          
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Rie�iteľské kapacity:                                                                           4 160 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.2.3.  Účtovný informačný systém vy��ích územných celkov a ich podriadených rozpočtových 

a príspevkových organizácií 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 2002. Programové aplikácie sú vytvorené v c-jazyku a INFORMIXE 4GL na nahrávanie, 
kontrolu údajov a tvorbu výstupných zostáv za jednotlivé VÚC, za ich podriadené rozpočtové organizácie a spolu podľa 
po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Spracovávajú sa aj účtovné závierky príspevkových organizácií zriadených VÚC. V roku 2003 
bude potrebné prepracovať aplikácie v súvislosti s novou metodikou účtovania, účtovných závierok a zmien v rozpočtovej 
klasifikácii.  
  
V prípade oprávnených po�iadaviek budú realizované programové aplikácie na tvorbu ne�tandardných zostáv, prípadne 
súborov údajov. 
 
Termíny spracovania: 
Za 1. a 3. �tvrťrok � do 30 dní po ukončení �tvrťroka, 
Za 2. a 4. �tvrťrok - do 40 dní po ukončení �tvrťroka.          
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva - Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Sekcia rozpočtová - Odbor financovania územných samospráv                  
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:                                                                          4 200 čl./hod. 
 
Úloha 3.2.4.  Spracovanie údajov o dani z nehnuteľností 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1994. V roku 2003 sa spracujú  údaje z Výkazov o dani z nehnuteľností za rok 2002. 
Úloha predpokladá, �e vstupné údaje z výkazov obdr�íme v elektronickej forme. Agregácie údajov a výstupné tabuľky (za 
Slovenskú republiku, kraje, okresy a v intervaloch podľa počtu obyvateľov) sú realizované vo FoxPro a Exceli. Ak bude úprava 
výkazu oproti roku 2001, bude potrebné aktualizovať programové zabezpečenie. 
Termíny spracovania: 
Ročne. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia daňová a colná - Odbor majetkových daní, cestnej dane a poplatkov. 
Rie�iteľské kapacity:       430 čl./hod. 
 



 
Podprojekt: 
 
     PP 3.3. INFORMAČNÝ SYSTÉM PODNIKATEĽSKÉHO   A NEPODNIKATEĹSKÉHO SEKTORU 
 
 
Úloha 3.3.1.  Účtovný informačný systém právnických a fyzických osôb, účtujúcich 
  v sústave podvojného účtovníctva 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1994. Náplňou úlohy je spracovanie údajov účtovných výkazov cca 62 000 právnických 
a fyzických osôb (PO a FO), účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Úloha predpokladá, �e vstupné údaje z výkazov 
obdr�íme v elektronickej forme. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv 
sú vytvorené v jazyku INFORMIX 4GL podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Výstupy sa vytvárajú v produkčných databázach  
v prostredí INFORMIX, vyhotovujú sa výstupy aj vo Word-e, Excel-i. Tieto výstupy sú vstupnými údajmi pre rezortný dátový 
sklad, t.j projekt Mana�erský informačný systém. Budú sa vytvárať aj nové aplikácie pre ne�tandardné výstupy v priebehu roka 
2003.   
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej osnove a pravdepodobne aj 
postupoch účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a súborov nie sú v súčasnosti 
známe. Po vydaní po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce programové rie�enia 
a prepracovať ich podľa nových po�iadaviek. 
Po obsahovej stránke údaje charakterizujú hospodársku a finančnú situáciu spracovaných podnikateľských subjektov, vý�ku 
a �truktúru ich majetku, zdroje financovania, náklady a výnosy. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2002. 
Operatívne � výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2001. 
Odberateľ výstupov:  
Rezort MF SR , ostatný štátny a vládny sektor: 
In�titút finančnej politiky, 
Úrad ministerstva financií, 
Sekcia daňová a colná,  
Daňové riaditeľstvo SR, 
Úrad vlády SR,  
�tatistický úrad SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR. 
Rie�iteľské kapacity:        3 898 čl./hod. 
 
   
Úloha 3.3.2.  Účtovný informačný systém fyzických osôb, účtujúcich v sústave   
 jednoduchého účtovníctva 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1994. Náplňou úlohy je spracovanie údajov účtovných výkazov cca 230 000 fyzických 
osôb, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Úloha predpokladá, �e vstupné údaje z výkazov obdr�íme v elektronickej 
forme. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv sú vytvorené v jazyku 
INFORMIX 4GL podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Výstupy sa vytvárajú v produkčných databázach v prostredí INFORMIX, 
vyhotovujú sa výstupy aj vo Word-e, Excel-i. Tieto výstupy sú vstupnými údajmi pre rezortný dátový sklad, t.j projekt 
Mana�érsky informačný systém.  
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej osnove a pravdepodobne aj 
postupoch účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a súborov nie sú v súčasnosti 
známe. Po vydaní po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce programové rie�enia 
a prepracovať ich podľa nových po�iadaviek. 
Po obsahovej stránke údaje charakterizujú hospodársku a finančnú situáciu fyzických osôb, vý�ku a �truktúru majetku, zdroje 
financovania, náklady a výnosy.  
V rámci tejto úlohy sa vykonávajú ďal�ie činnosti pre úlohy tohoto podprojektu: administrácia databáz, archivácia databáz 
a vstupných súborov na pásky a CD, zalo�enie databázy UIS02 pre spracovanie účtovných výkazov PO, FO a SONO za rok 
2002, preberanie a správa registra daňových subjektov z DR SR a registra ekonomických subjektov zo �Ú SR, preberanie 
číselníkov zo �Ú SR, tvorba a aktualizácia registrov účtovných jednotiek PO a FO. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2002. 
Operatívne � výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2001. 
Odberateľ:  
Sekcia daňová a colná, 
Daňové riaditeľstvo SR, 
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:         1 305 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.3.3.  Účtovný informačný systém bankových subjektov  
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1995. Úloha rie�i spracovanie ročných účtovných výkazov bánk za rok 2002 
v databázovom prostredí INFORMIX. Údaje z účtovných výkazov bánk sa spracovávajú súhrnne za SR ako sumárne údaje za 
v�etky riadky výkazu a za vybrané riadky výkazu.   
Na základe pripravovanej legislatívy vznikne bankám povinnosť predkladať účtovné výkazy okrem písomnej podoby aj 
elektronicky. Táto legislatívna zmena si vy�iada analýzu  a prípravu návrhov na �pecifikáciu �truktúry súboru vstupných údajov, 
formu a spôsob prenosu vstupných údajov v elektronickej podobe a transformáciu údajov do   informačného systému 
v po�adovanej �truktúre.   



Termíny spracovania: 
Ročne a operatívne podľa po�iadaviek MF SR. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia finančného trhu     � Odbor bankovníctva a devízových vzťahov, Odbor �tátneho              dozoru nad 
�pecializovanými in�titúciami finančného trhu, 
In�titút finančnej politiky � Oddelenie finančných nástrojov na podporu podnikania, 
�tatistický úrad SR 
Rie�iteľské kapacity:                                                                           1 083 čl./hod. 
 
 
 
Úloha 3.3.4.  Účtovný informačný systém nezárobkových organizácií 
 
DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1994. Náplňou úlohy je spracovanie údajov účtovných výkazov cca 1 400 politických strán, 
hnutí, občianskych zdru�ení a iných nezárobkových organizácií (SONO). Úloha predpokladá, �e vstupné údaje z výkazov 
obdr�íme v elektronickej forme. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv 
sú vytvorené v jazyku INFORMIX 4GL podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Výstupy sa vytvárajú v databázovom prostredí 
INFORMIX, vyhotovujú sa výstupy aj vo Word-e.  
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej osnove a pravdepodobne aj 
postupoch účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a súborov nie sú v súčasnosti 
známe. Po vydaní po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce programové rie�enia 
a prepracovať ich podľa nových po�iadaviek. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2002. 
Operatívne � výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2001. 
Odberateľ výstupov:  
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:       750 čl./hod. 
 
 
Úloha 3.3.5. Účtovný informačný systém zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne  
  a Národného úradu práce 
 
 DataCentrum rie�i túto úlohu od roku 1998. Náplňou úlohy je spracovanie údajov účtovných výkazov za 5 zdravotných 
poisťovní, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce, ktoré sa od roku 1994 rie�ili v rámci úlohy 3.3.4. tohto projektu. 
Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv sú vytvorené v jazyku 
INFORMIX 4GL podľa po�iadaviek MF SR a �Ú SR. Výstupy sa vytvárajú v databázovom prostredí INFORMIX, vyhotovujú sa 
výstupy aj vo Word-e.  
Od 1. 1. 2003 nadobúda účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvoláva zmeny v účtovej osnove a pravdepodobne aj 
postupoch účtovania. Rozsah a dosah týchto zmien na tvary výkazov a výstupných zostáv a súborov nie sú v súčasnosti 
známe. Po vydaní po�adovaných zmien bude potrebné vykonať analýzu dopadu na existujúce programové rie�enia 
a prepracovať ich podľa nových po�iadaviek. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2002. 
Operatívne � výber údajov z databáz za spracované roky 1997 - 2001. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia �tátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva � Odbor �tátneho záverečného účtu, 
Sekcia kontrolná � Odbor �tátneho dozoru, 
�tatistický úrad SR. 
Rie�iteľské kapacity:        390 čl./hod. 
 
 
 
 
 
 


