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Informácia o zmene kontrol vo finančných a účtovných výkazoch
subjektov územnej samosprávy v roku 2019
Ministerstvo financií SR je gestorom legislatívy v oblasti účtovníctva, postupov účtovania a spracovania
finančných výkazov za subjekty verejnej správy. Vydáva záväzné vzory výkazov účtovných závierok
jednotlivých právnych foriem (napr. obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikateľské
subjekty, neziskové organizácie a ďalšie) a finančných výkazov subjektov verejnej správy, na základe
ktorých spracováva národnú a medzinárodnú štatistiku o verejných financiách.
Pre tieto účely Ministerstvo financií SR spravuje aj viacero informačných systémov, ktoré majú za cieľ
uľahčiť spracovanie množstva dát od subjektov verejnej správy, poskytovať užívateľom spätnú väzbu
o úspešnosti predloženia dát a zabezpečiť tak kvalitu, bezpečnosť a úplnosť údajov.
Zavedenie vnútrovýkazových a medzivýkazových kontrol do zberových informačných systémov
Ministerstva financií SR (IS Štátnej pokladnice, RISSAM.výkazy, CKS) v minulosti pomohlo zlepšiť kvalitu
a správnosť údajov. Pri zavádzaní nových výkazov alebo zmien v štruktúre súčasných výkazov je
nevyhnutné zmeniť alebo nastaviť nové kontroly. Tieto kontroly pomáhajú identifikovať logické chyby,
spôsobené nesprávnym spracovaním výkazov z ekonomických systémov subjektov a zároveň vedú
užívateľov aj k metodicky správnemu postupu pri účtovaní resp. vykazovaní údajov podľa platnej
legislatívy.
Kontrolné mechanizmy nad údajmi z predkladaných výkazov sú preto neoddeliteľnou súčasťou
finančnej štatistiky. V súčasnosti sú však opravy závislé od vôle používateľov, či danú chybu pred
odoslaním údajov aj opravia, nakoľko kontroly majú iba upozorňujúci charakter. V prípade, že užívateľ
neopraví chyby na základe upozornenia, je stále možné a umožnené užívateľovi predložiť výkaz do
spracovania a do sumáru celej štatistiky.
Vzhľadom na rastúci počet subjektov verejnej správy, ich rozličné právne formy ako aj obsahovú náplň
účtovných prípadov je snahou Ministerstva financií SR nie len zjednocovať štruktúry finančných
výkazov (FIN), ale aj zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu dát, ktoré sú v neskoršej fáze auditovateľné
a na ktoré sa môže každý používateľ týchto dát pri svojej práci spoľahnúť.
Z tohto dôvodu sa Ministerstvo financií SR v roku 2019 zameria na zvyšovanie kvality údajov
predkladaných subjektmi územnej samosprávy do finančnej štatistiky, a to postupným zavádzaním
tzv. blokujúcich kontrol do informačného systému RISSAM.výkazy. Cieľom sprísnenia kontrol nie je
obmedzovať užívateľov v procese predkladania výkazov, ale zabezpečiť základné logické väzby vo
výkazoch. Nastavenie blokujúcich kontrol vychádza z aplikačnej praxe ako aj z podnetov samotných
subjektov verejnej správy. Blokujúce kontroly budú súčasťou procesu predkladania údajov, pričom
budú vyhodnocované spolu s ostatnými kontrolami. Používateľ ich bude môcť spustiť na svoj dopyt po
načítaní údajov do RISSAM.výkazy a zároveň budú spúšťané automaticky informačným systémom
v kroku predloženia údajov.
Implementácia blokujúcich kontrol bude postupná tak, aby si užívatelia na túto zmenu zvykli a dokázali
efektívne odstraňovať prípadné chyby. Pre FIN výkazy budú spustené vnútrovýkazové blokujúce
kontroly za prvý štvrťrok 2019. Vnútrovýkazové blokujúce kontroly na účtovné výkazy budú aplikované
prvý krát za rok 2019. Medzivýkazové blokujúce kontroly pre FIN výkazy budú aplikované prvý krát za
druhý štvrťrok 2019. Detailný popis kontrol bude zverejnený na web stránke Ministerstva financií SR
a subjekty územnej samosprávy budú o nich vopred informované.
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