Komentár od [IP1]: Údaje v príkladoch sú čiastočne
vzorové, čiastočne reálne.

Príklad 1 – Všeobecný popis
Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Slúži pre spracovanie údajov v IS:

☒ CKS

☐ RISSAM

Organizácia
Názov organizácie
IČO
Ulica
Mesto

Právna forma
Číslo
PSČ
Doplňujúce údaje
Sektor (kód)
Druh rozpočtu (kód)
Názov nadriadenej
organizácie
IČO nadriadenej organizácie

Dátum vzniku organizácie
Dátum zániku organizácie
SK NACE (kód)
Druh vlastníctva

Vypĺňa sa len v prípade rozpočtovej
a príspevkovej organizácie. Do tohto poľa
sa uvádza zriaďovateľ organizácie (
ministerstvo alebo iný ústredný orgán
štátnej správy s právomocou zakladať alebo
zriaďovať iné organizácie, úrad
samosprávneho kraja).

Súčasť
Súhrnného celku
od

Verejnej správy
do

od

Fiškálneho výkazníctva
od
do

Do

Údaje o obchodnej spoločnosti /
rozpočtovej organizácii / príspevkovej
organizácii, ktorá je predmetom založenia
/zrušenia /zmeny v systéme CKS.

Obchodná spoločnosť uvádza údaje
o vlastníkoch
v častisa
Majetkové
podiely.
Majetkové
podiely
vypĺňajú len
v prípade
obchodnej spoločnosti.

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Organizácia s majetkovým podielom je
vlastník podielu v organizácií (kapitola ŠR,
úrad samosprávneho kraja alebo iná
právnická osoba).

Druh vzťahu – uvádza sa aký vzťah má
obchodná spoločnosť voči danému
vlastníkovi, tzn. či je obchodná spoločnosť
dcérskou, spoločnou alebo pridruženou
účtovnou jednotkou daného vlastníka.
Obchodná spoločnosť môže byť dcérskou
účtovnou jednotkou iba v jednej
organizácii.

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom

Dcérska ☐

Druh vzťahu
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

Spoločná ☐

od
od

Pridružená ☐
do
do

Štatutárny orgán
Priezvisko

Meno

Telefón
Dátum
E-mail

Vincent
Pečiatka

Pozícia
Podpis

Titul

Uvádza sa štatutár organizácie, ktorá žiada
o založenie/zmenu/zrušenie účtovnej
jednotky, alebo štatutár kapitoly ŠR, úradu
samosprávneho kraja, ktorý má podiel
v organizácii (resp. je jej zriaďovateľom).

Príklad 2 – Založenie RO kapitoly ŠR
Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Slúži pre spracovanie údajov v IS:

☒ CKS

☐ RISSAM

Organizácia
Názov organizácie

Centrum právnej pomoci

IČO
Ulica
Mesto

30798841
Právna forma
321
Račianska 1523/71
Číslo
71
Bratislava
PSČ
81005
Doplňujúce údaje
1.8.2020
Sektor (kód)
13110
Druh rozpočtu (kód)
21
Názov nadriadenej
69100
Ministerstvo spravodlivosti SR
organizácie
Vlastníctvo ústrednej správy IČO nadriadenej organizácie
00166073

Dátum vzniku organizácie
Dátum zániku organizácie
SK NACE (kód)
Druh vlastníctva

Súčasť
Súhrnného celku
od
1.8.2020

Verejnej správy
do

od
1.8.2020

Fiškálneho výkazníctva
od
do
1.8.2020

Do

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

V prípade rozpočtových
organizácií sa údaje
o majetkových podieloch
nevypĺňajú.

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom

Dcérska ☐

Druh vzťahu
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

Spoločná ☐

od
od

Pridružená ☐
do
do

Štatutárny orgán
Priezvisko

Makovník

Pozícia
Telefón

02/ 11 55 66 88

Dátum

20.8.2020

E-mail

Meno

Vincent
Pečiatka

riaditeľ
Podpis
mail@mail.sk

Titul

Príklad 3 – Založenie obchodnej spoločnosti štátu so 100%-tnou účasťou
Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Slúži pre spracovanie údajov v IS:

☒ CKS

☐ RISSAM

Organizácia
Názov organizácie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
Ulica
Mesto

35919001
Právna forma
Dúbravská cesta
Číslo
Bratislava
PSČ
Doplňujúce údaje
1.7.2020
Sektor (kód)
Druh rozpočtu (kód)
Názov nadriadenej
52210
organizácie
Vlastníctvo ústrednej správy IČO nadriadenej organizácie

Dátum vzniku organizácie
Dátum zániku organizácie
SK NACE (kód)
Druh vlastníctva

121
14
84104

13110
12

Súčasť
Súhrnného celku
od
1.7.2020

Verejnej správy
do

od
1.7.2020

Subjekt je zaradený vo verejnej správe pod
kódom subsektora 13110, a je povinný
predkladať finančné výkazy. Preto sa súčasť
fiškálneho výkazníctva uvádza podľa
zverejnenia zoznamu subjektov verejnej
správy na stránke ŠÚ SR.

Fiškálneho výkazníctva
od
do
1.7.2020

Do

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

30416094

IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

100
100
100

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

☒

Platnosť
Platnosť

Spoločná
od
od

☐

1.7.2020
1.7.2020

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná

☐

od
od

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom

Dcérska ☐

Druh vzťahu
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

Spoločná ☐

od
od

Pridružená ☐
do
do

Štatutárny orgán

Veľký

Priezvisko
Pozícia
Telefón

00/ 11 55 66 88

Dátum

10.8.2020

E-mail

Meno

generálny riaditeľ
Podpis
mail@mail.sk

Svetozár
Pečiatka

Titul

Pri obchodných spoločnostiach sa údaje
o nadriadenej organizácii v tejto časti F162
nevykazujú. Vypĺňajú sa majetkové podiely.

Príklad 4 – Založenie obchodnej spoločnosti kapitoly ŠR so 60%-tnou účasťou
Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Slúži pre spracovanie údajov v IS:

☒ CKS

☐ RISSAM

Organizácia
Názov organizácie

Prvá energetická, a.s.

IČO
Ulica
Mesto

12345678
Právna forma
Solárna
Číslo
Banská Bystrica
PSČ
Doplňujúce údaje
31.1.2020
Sektor (kód)
Druh rozpočtu (kód)
Názov nadriadenej
35300
organizácie
Vlastníctvo ústrednej správy IČO nadriadenej organizácie

Dátum vzniku organizácie
Dátum zániku organizácie
SK NACE (kód)
Druh vlastníctva

121
45
55568

11001

Pri obchodných spoločnostiach sa údaje
o nadriadenej organizácii v tejto časti F162
nevykazujú. Vypĺňajú sa majetkové podiely.

Súčasť
Súhrnného celku
od
31.1.2020

Verejnej správy
do

od

Fiškálneho výkazníctva
od
do

Do

Subjekt nie je zaradený vo verejnej správe
(nemá sektor 13110), preto sa súčasť
fiškálneho výkazníctva neuvádza.

Majetkové podiely
Organizácia s majetkovým podielom

Ministerstvo hospodárstva SR

00686832

IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

60
60
60

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

☒

Platnosť
Platnosť

Spoločná
od
od

☐

31.1.2020
31.1.2020

Pridružená

☐

do
do

Majetkové podiely*
Mesto Parná

Organizácia s majetkovým podielom

22334466

IČO organizácie s majetkovým podielom
Druh vzťahu

Dcérska

40
40
40

Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

☐

Spoločná
od
od

☐

31.1.2020
31.1.2020

Pridružená

☒

do
do

Majetkové podiely*
Organizácia s majetkovým podielom
IČO organizácie s majetkovým podielom

Dcérska ☐

Druh vzťahu
Podiel na vlastnom imaní (%)
Podiel na hlasovacích právach (%)
Konsolidovaný podiel (%)

Platnosť
Platnosť

Spoločná ☐

od
od

Pridružená ☐
do
do

Štatutárny orgán

Petrovič

Priezvisko
Pozícia
Telefón

00/ 11 55 66 88

Dátum

10.2.2020

E-mail

Meno

generálny riaditeľ
Podpis
mail@mail.sk

Vladimír
Pečiatka

Titul

Keďže Ministerstvo hospodárstva SR je
väčšinovým vlastníkom, ale nie jediným,
uvádzajú sa všetci ostatní vlastníci podielov
(či už sú to obce, mestá alebo iné právnické
osoby).

1

Vysvetlivky k obsahu formulára

Formulár má zabezpečiť aktuálnosť zoznamu účtovných jednotiek vstupujúcich do účtovnej konsolidácie verejnej správy – tzv.
súhrnného celku. Formulár slúži pre spracovanie údajov v IS CKS a IS RIS-SAM. Na základe zmien, vzniku a zániku sa aktualizuje
zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre daný rok konsolidácie. Do súhrnného celku vstupujú rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a územnej samosprávy,
štátne podniky, verejné vysoké školy, štátne fondy a ostatné subjekty verejnej správy.
/* Názov (uviesť celý názov organizácie bez skratiek), IČO, Právna forma, Vznik a Zánik organizácie sa odporúča uviesť
podľa registra organizácií Štatistického úradu SR.
/Pole Druh vlastníctva sa uvedie „štátna správa“, „územná samospráva“ alebo „zmiešané“ podľa väčšinového
vlastníctva. Pri zriadení alebo založení organizácie jednou organizáciou sa uvedie druh vlastníctva na základe
zriaďovateľa resp. zakladateľa:
 kapitola ŠR zriadi príspevkovú organizáciu – druh vlastníctva bude štátna správa
 obec zriadi rozpočtovú organizáciu – druh vlastníctva bude územná samospráva
 kapitola ŠR založí obchodnú spoločnosť, v ktorej má väčšinový podiel – druh vlastníctva bude ústredná správa.
/ Pole Dátum vzniku organizácie sa vypĺňa na základe napr. zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej
zmluvy.
/ Pole Dátum zániku organizácie sa vypĺňa na základe napr. výmazu organizácie z obchodného registra.
/ Polia Právna forma, SK NACE(kód), Sektor (kód) sa vypĺňa na základe údajov z registra organizácií vedeným
Štatistickým úradom SR.
/ Pole Názov nadriadenej organizácie a IČO nadriadenej organizácie je relevantné pre rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie, uvádza sa zriaďovateľ (obec, vyšší územný celok, kapitola štátneho rozpočtu).
/ Pole Súčasť Súhrnného celku sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do súhrnného celku verejnej správy pre
účely účtovnej konsolidácie. Pole do nie je povinné, pokiaľ nedošlo k zmene, napr. organizácia zanikla, zrušila sa, predala
a podobne. Vtedy sa uvádza dátum zániku organizácie ako dátum, do kedy bola organizácia súčasťou súhrnného celku.
Ak je organizácia súčasťou konsolidovaného celku obce, vyššieho územného celku, kapitoly štátneho rozpočtu alebo
ústrednej správy, je zároveň súčasťou aj súhrnného celku.
/ Pole Súčasť Verejnej správy sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do verejnej správy z pohľadu štatistického
vykazovania.
/ Pole Súčasť Fiškálneho výkazníctva sa vypĺňa dátumom od kedy patrila organizácia do verejnej správy a na základe
povinnosti predkladať štatistické výkazy podľa Opatrenia MF SR z 19. Decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým
sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva
a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov.
/ Pole Organizácia s majetkovým podielom a IČO organizácie s majetkovým podielom je relevantné pre obchodné
spoločnosti, ktoré sú založené alebo vlastnené organizáciou ústrednej správy alebo územnej samosprávy alebo v ktorej
má organizácia ústrednej správy alebo územnej samosprávy majetkový podiel. Vyplní sa na základe zakladateľskej listiny,
alebo zakladateľskej zmluvy, spoločenskej zmluvy, výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a podobne.
/ Pole Druh vzťahu sa vypĺňa:
 Ako „dcérska“ účtovná jednotka sa uvádza účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv.
 Ako „spoločná“ účtovná jednotka sa uvádza účtovná jednotka, v ktorej kapitola ŠR vykonáva rozhodujúci vplyv
spoločne s inou účtovnou jednotkou.
 „Pridruženou“ účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej kapitola ŠR vykonáva podstatný vplyv, ktorým
je najmenej 20% podiel na hlasovacích právach a ktorá nie je ani dcérskou účtovnou jednotkou ani spoločnou
účtovnou jednotkou obce.

/ Pole Podiel na vlastnom imaní (%) a Podiel na hlasovacích právach (%) sa vypĺňa podľa výšky podielov na vlastnom
imaní a hlasovacích právach v % na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov, zakladateľskej listiny,
zakladateľskej zmluvy a podobne.
/ Pole Konsolidovaný podiel (%) sa vykazuje v prípade obchodnej spoločnosti, v ktorej má majetkové podiely iná
obchodná spoločnosť, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou obce, vyššieho územného celku alebo kapitoly
štátneho rozpočtu. Konsolidovaný podiel sa určí ako súčin podielu na dcérskej účtovnej jednotke a podielu
dcérskej účtovnej jednotky na účtovnej jednotke.
/ V prípade, že účasť na majetku v obchodnej spoločnosti má viacero organizácií, uvedú sa všetky organizácie. V prípade
nutnosti, vyplňujúca organizácia si doplní riadky pre podiely.

