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Zhrnutie 

Dokument je určený pre používateľov Rozpočtového informačného systému pre samosprávu 

(RISSAM). Funkčnosť pre overenie organizácii v konsolidovanom celku je dostupná pre rolu 

„konsolidátor“ v module RISSAM.výkazy cez menu aplikácie Konsolidácia - Detail konsolidovaného 

celku - Organizácie v konsolidovanom celku.  Umožňuje skontrolovať východiskové údaje 

o organizáciách (účtovných jednotkách) zaradených pod príslušný konsolidovaný celok danej 

obce/mesta pre obdobie, za ktoré za zostavuje konsolidovaná účtovná závierka (KUZ). 

Cieľom dokumentu je poskytnúť usmernenie k vyplneniu formulára F162 „Žiadosť o založenie / 

zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra“, prostredníctvom ktorého sú aktualizované 

údaje v RISSAM.výkazy. Obsahuje vzorové vyplnenie formulára a doplňujúce informácie špecifické pre 

subjekty miest a obcí. 

Pracovný postup je spracovaný dodávateľom informačného systému PosAm, spol. s r. o.  

Aktualizovaná verzia je dostupná na stránke www.cpu.datacentrum.sk v sekcii Dokumenty a postupy 

/ Postupy. 

 

  

http://www.cpu.datacentrum.sk/


3 
Pracovný postup, verzia 3.04 (10.1.2020) 
RISSAM.výkazy  - Vyplnenie formulára F162 „Žiadosť o založenie / zrušenie / zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra“ 
Spracoval: PosAm, spol. s r. o. 

1 Spracovanie formulára 
 

Z praktického hľadiska sa odporúča, aby formulár F 162 používal konsolidátor (samotná obec/mesto) 

pre účely riadenia svojho konsolidovaného celku. Predpokladá sa, že obec/mesto má aktuálny prehľad 

o počte a právnej forme organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtové a príspevkové 

organizácie), ako aj o počte obchodných spoločností, v ktorých vykonáva práva zakladateľa resp. 

vlastníka majetkových podielov. Zároveň sa tak predíde riziku nahlasovania rozdielnych informácií zo 

strany konsolidátora a zo strany organizácie v konsolidovanom celku. 

V prípade, že „konsolidátor“ zistí nezrovnalosti v evidovaných údajoch v aplikácii, môže postupovať 

nasledovne: 

a) sám nahlási zmenu prostredníctvom F162 namiesto účtovnej jednotky – formulár 

podpisuje štatutárny zástupca organizácie, ktorá zostavuje KUZ, alebo 

b) upozorní účtovnú jednotku, aby nahlásila zmenu prostredníctvom F162 – formulár 

podpisuje štatutárny zástupca UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku. 

Vyplnený formulár je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu DataCentrum, Cintorínska 5, 

81488 Bratislava. 

 

2 Kontrola preddefinovaných údajov v aplikácii 
 

Funkčnosť je dostupná len pre používateľskú rolu „konsolidátor“ cez menu aplikácie Konsolidácia - 

Detail konsolidovaného celku  - Organizácie KC. 

 

Poznámka:  Celý  názov údaja v stĺpcoch „Druh vzťahu“ a „Právna forma“ sa zobrazí po 

nadídení  kurzorom myši nad príslušnou bunkou (napríklad „D – dcérska“; „321 – rozpočtová 

organizácia“) .  

V prípade, že konsolidátor zistí rozdiely oproti reálnemu stavu platnému pre príslušné obdobie, za 

ktoré sa zostavuje KUZ, zmenu vykoná nahlásením správnych údajov prostredníctvom formulára F162 

„Žiadosť o založenie/ zrušenie /zmenu účtovnej jednotky v IS DataCentra“. 

Upozornenie:  Údaje majú byť platné k 31.12. toho roku, za ktorý sa KUZ zostavuje. 

Aktuálna verzia F162 je k dispozícii na stránke www.cpu.datacentrum.sk v sekcii Dokumenty a postupy 

/ Dokumenty na stiahnutie. 

 

http://www.cpu.datacentrum.sk/
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3 Vyplnenie formulára  
 

Obsah Formulára F162 je využívaný pre zber informácií o účtovných jednotkách pre informačný systém CKS aj pre informačný systém RISSAM (obce / mestá a organizácie 

v ich konsolidovanom celku). Z tohto dôvodu uvádzame príklady konkrétnych údajov pre vyplnenie a zároveň špecifický význam jednotlivých polí pre jednotlivé typy 

organizácií v IS RISSAM. 

 

Príklad 1 – Všeobecný popis polí 
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Príklad 2 – Založenie RO obce 
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Príklad 3 – Založenie PO obce 
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Príklad 4 – Založenie obchodnej spoločnosti obce so 100%-tnou účasťou 
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Príklad 5 – Založenie obchodnej spoločnosti obce so 60%-tnou účasťou 
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4 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: 

• obec zriadi rozpočtovú organizáciu – druh vlastníctva bude územná samospráva 

• kapitola ŠR zriadi príspevkovú organizáciu – druh vlastníctva bude štátna správa 

• obec založí obchodnú spoločnosť, v ktorej má väčšinový podiel – druh vlastníctva 
bude územná samospráva. 

 
/ 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, kapitoly 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 je relevantné najmä pre obce, vyššie 
územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie. 
 
/ 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 22. Novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, 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 územnej 
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samosprávy alebo ústrednej správy alebo v ktorej má organizácia územnej samosprávy alebo 
ústrednej správy 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 len za účtovné jednotky evidované v IS RISSAM pre účely 
konsolidácie v tomto systéme. Účtovné jednotky používajúce IS CKS toto pole nevypĺňajú. 

• Druh vzťahu „materská“ účtovná jednotka sa uvádza v prípade obce, ktorá má 
rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke. 

• 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 obec vykonáva 
rozhodujúci vplyv spoločne s inou účtovnou jednotkou. 

• „Pridruženou“ účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej obec 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 kapitola  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. 
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