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Zhrnutie 

Dokument je určený pre žiadateľov o Návratnú finančnú výpomoc (NFV), ktorá je v roku 2020 

poskytovaná zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MFSR) v zmysle uznesenia 

vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020. 

Cieľom dokumentu je poskytnúť usmernenie k vyplneniu  žiadosti o NFV v rozsahu údajov potrebných 

pre automatickú validáciu (schválenie) žiadosti a vygenerovanie obsahu Zmluvy o poskytnutí návratnej 

finančnej výpomoci, ktorú je následne potrebné doručiť MFSR. 

Žiadosť o NFV sa registruje prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu 

(RISSAM). Pre spracovanie žiadosti je potrebné, aby mal zástupca obce, mesta alebo úradu 

samosprávneho kraja pridelené používateľské oprávnenie do modulu RISSAM.výkazy s rolou 

„predkladateľ“. 

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

Aktualizovaná verzia je dostupná na webovom sídle MFSR www.mfsr.sk v sekcii Verejnosť / Pomoc 

samosprávam (https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam). 

 

 

  

http://www.mfsr.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam
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1 Prihlásenie do modulu RISSAM.výkazy  
 

Prístup do modulu RISSAM.výkazy je možný dvomi spôsobmi: 
 

- prostredníctvom komunikačno-technologickej infraštruktúry - KTI  DataCentra (z konkrétneho 
počítača, na ktorom bol spustený inštalačný balík DataCentra),  

- cez verejný internet na stránke www.rissam.sk . 
 

V oboch prípadoch je potrebné zadať používateľské meno a heslo, ktoré slúžia pre prihlásenie sa do 
systému RISSAM. V závislosti od spôsobu prihlásenia sa môže vstupná obrazovka líšiť od vzoru 
(Obrázok 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zadaní správneho prihlasovacieho mena a hesla systém ponúkne na výber niekoľko modulov 
v závislosti od nastavených oprávnení konkrétneho používateľa. Pre spracovanie žiadosti o NFV je 
potrebné vybrať ikonu „VYK“  (Obrázok 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie:  Pre spracovanie žiadosti o NFV je potrebné, aby mal používateľ priradené oprávnenie – 

používateľskú rolu „predkladateľ“ (ide o rovnaké  oprávnenie  ako má pracovník, ktorý spracúva 

a MFSR predkladá finančné výkazy alebo účtovnú závierku.) 

Používateľské meno, heslo a oprávnenie prideľuje DataCentrum MFSR, na základe doručeného 

formulára F102. - „Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu - RIS 

SAM“. Formulár je dostupný na stránke http://www.cpu.datacentrum.sk/ v časti Dokumenty 

a postupy /Dokumenty na stiahnutie. 

 

  

Obrázok 1: Prihlasovacia obrazovka do IS RISSAM 

Obrázok 2: Výber modulu RISSAM.výkazy 

http://www.rissam.sk/
http://www.cpu.datacentrum.sk/
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2 Registrácia žiadosti o NFV  
 
2.1 Dostupnosť formulára  

V module RISSAM.výkazy je potrebné kliknúť v menu na položku s názvom „Zbery“. Systém zobrazí 

kontextovú ponuku, z ktorej je potrebné vybrať možnosť „Návratná finančná výpomoc“. Systém 

zobrazí zoznam organizácií, na ktoré má prihlásený používateľ oprávnenie a zároveň spĺňajú 

podmienky pre poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (ďalej len NFV). O NFV môže žiadať len obec, 

mesto a vyšší územný celok, ktoré spĺňajú podmienky definované zo strany MF SR (zverejnené na 

webovom sídle MFSR www.mfsr.sk v sekcii Verejnosť / Pomoc samosprávam 

(https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam)..  

„Žiadosť o NFV“ je dostupná po kliknutí na ikonu formulára (bod 3 na obrázku č. 3).  

 

Obrázok 3: Výber zberu a vstup do formulára 

 

Používateľ, ktorý má pridelené oprávnenia na viacero organizácií, ktoré sú oprávneným žiadateľom o 

NFV, vypĺňa formulár za každú organizáciu jednotlivo.  má možnosť vyplniť formulár za každú 

organizáciu samostatne.  

 

Obrázok 4: Zobrazenie zoznamu dostupných organizácií  pre registráciu žiadosti o NFV 

 

Upozornenie: Každá obec/mesto/VÚC môže vyplniť práve jednu žiadosť. Napríklad ak na jednu obec 

majú oprávnenia viacerí používatelia, všetci pristupujú na ten istý formulár žiadosti. Po predložení 

žiadosti jedným používateľom ju už iní používatelia s oprávnením na danú obec nemôžu editovať.  

 

http://www.mfsr.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam
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Upozornenie: Dostupnosť žiadosti pre editovanie môže byť dočasne obmedzená z dôvodu aktualizácie 

obsahu šablóny zmluvy o NFV. V tomto prípade je obsah žiadosti zablokovaný pre editovanie. Tento 

stav je indikovaný ikonou dokumentu so zámkom (Obrázok 5) a zneaktívnením tlačidiel pre editáciu 

žiadosti (Obrázok 6). 

 

Obrázok 5: Uzamknutá žiadosť pre editáciu 

 

Obrázok 6: Nemožnosť upraviť pri zamknutej žiadosti 

 

2.2 Obsah žiadosti 

Po kliknutí na ikonku žiadosti (bod 3 na obrázku č. 3)  sa zobrazí detail obsahu „Žiadosť o NFV“. Pre 

vyplnenie a kontrolu údajov je potrebné stlačiť tlačidlo „Upraviť“ (Obrázok 7).  

 

Obrázok 7: Umiestnenie tlačidla pre úpravu žiadosti o NFV 
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Formulár žiadosti je rozdelený do 5 sekcií. V žiadosti sú niektoré polia predvyplnené a nie je možné ich 

editovať. Používateľ vypĺňa len editovateľné polia, ktoré sú v editačnom móde farebne odlíšené.  Po 

vyplnení formulára je potrebné stlačiť tlačidlo „Uložiť“ (Obrázok 8). 

 

Obrázok 8: Obsah žiadosti a tlačidlo pre uloženie úprav žiadosti 

 

Poznámka: Editovať žiadosť je možné neobmedzene pomocou tlačidiel „Upraviť“ a „Uložiť“ dovtedy, 

kým sa žiadosť nepredloží alebo neuplynie termín predkladania žiadostí o NFV.  

Upozornenie: Je dôležité správne vyplniť všetky polia, pretože tieto údaje sa následne dopĺňajú 

do obsahu zmluvy o NFV!  

 

Vyplnenie formulára podľa jednotlivých častí 

1. časť – Údaje o žiadateľovi  - v tejto časti sú doplnené údaje o žiadateľovi tak, ako ich eviduje 

DataCentrum MFSR. Systém dopĺňa IČO, Názov organizácie, Ulicu a číslo, PSČ a Obec.  

Upozornenie: V prípade, že tieto údaje nezodpovedajú skutočnosti, je potrebné prostredníctvom 

mailu cpu@datacentrum.sk požiadať o zmenu údajov. Zmena bude vykonaná až po overení údajov 

voči registrom ŠÚ SR. Po zmene údajov zo strany DataCentra sa upravené údaje doplnia aj do žiadosti.  

Žiadosť o zmenu údajov je potrebné vykonať pred predložením žiadosti MFSR.   

2. časť – Zastúpenie – štatutárny orgán – v tejto časti je potrebné vyplniť meno štatutára, priezvisko 

štatutára a vybrať funkciu z dostupných možností:  

a. starosta obce 
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b. starostka obce  

c. starosta mestskej časti 

d. starostka mestskej časti 

e. primátor mesta 

f. primátorka mesta 

g. predseda samosprávneho kraja 

h. predsedníčka samosprávneho kraja  

Poznámka: zvolená možnosť sa bude dopĺňať do obsahu zmluvy v časti pre podpisy zmluvných strán. 

3. časť – Podklady do zmluvy -  časť údajov je predvyplnená a nie je ich možné  meniť. Ide o polia: číslo 

zmluvy, variabilný symbol, výška výpadku DPFO v celých eurách a číslo bankového účtu v tvare IBAN. 

Tieto údaje sú v aplikácii preddefinované zo strany Ministerstva financií SR (MFSR). 

Ostatné údaje v tejto časti je potrebné vyplniť nasledovne: 

- Výška NFV – je potrebné uviesť výšku návratnej finančnej výpomoci, o ktorú má žiadateľ 

záujem; sumu je potrebné zadať v celých eurách a musí byť nižšia alebo rovná výške výpadku 

DPFO definovanej zo strany MFSR.  

- Číslo uznesenia zastupiteľstva – číslo uznesenia (obecného, mestského) zastupiteľstva 

(prípadne zastupiteľstva samosprávneho kraja), ktorým sa schvaľuje návratná finančná 

výpomoc – je nutné zadávať len číslo uznesenia. 

- Dátum schválenia zastupiteľstvom – dátum schválenia NFV zastupiteľstvom –  v systéme je 

nastavená kontrola dátumu - dátum nemôže byť skorší ako 12. augusta 2020 a neskorší ako 

dátum vypĺňania žiadosti. 

4. časť – Potvrdenie správnosti údajov – systém vyžaduje potvrdenie správnosti zadaných údajov 

pomocou zaškrtnutia check-boxu. Ak check-box nebude zaškrtnutý, nie je možné predložiť žiadosť 

MFSR.  

5. časť – Splátkový kalendár – ide o needitovateľnú časť. Systém po uložení formulára rozpočíta sumu 

NFV pomerne na 4 časti, pričom ich zaokrúhli tak, aby každá splátka bola celé číslo.  

Upozornenie: Všetky polia žiadosti musia byť vyplnené, inak nebude možné žiadosť odoslať. V systéme 

sú implementované automatické kontroly na správnosť a úplnosť zadaných údajov.  

 

2.3 Kontrola obsahu žiadosti 

Žiadateľ môže skontrolovať obsah žiadosti pomocou tlačidla „Skontrolovať výkaz“. Ak túto akciu 

používateľ nevykoná, kontroly sa spustia automaticky pred predložením žiadosti.  

Kontrolu je možné vykonať nasledovne (Obrázok 9): 

1) Stlačenie tlačidla „Skontrolovať výkaz“. Systém zobrazí výsledok kontroly. Ak sú vo 

formulári chyby, systém na pozadí vysvieti chybné polia.  

2) Stlačením tlačidla „Zobraziť chyby“ sa zobrazí zoznam chýb v samostatnom dialógovom 

okne.  
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Obrázok 9: Spustenie kontroly formuláru 

 

Po zatvorení dialógového okna tlačidlom „Zatvoriť“, systém zobrazuje chybové hlášky v nápovedách, 

ktoré sa zobrazia pri nadídení kurzorom myši nad chybnými bunkami (Obrázok 10):  

 

Obrázok 10: Zobrazenie chybových hlášok v nápovediach 

Poznámka: Skontrolovať žiadosť je možné neobmedzený počet krát, pretože vždy po editácii a uložení 

žiadosti sa posledné výsledky kontroly vynulujú. Po opakovanom spustení kontroly systém 

 nanovo vyhodnotí všetky polia a zobrazí výsledok.  

Výsledkom kontroly je správne alebo chybne vyplnená žiadosť.  Vyplnená žiadosť bez chýb je graficky 
znázornená zelenou fajkou (Obrázok 11).  
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Obrázok 11: Označenie správne vyplnenej žiadosti 

 

Vyplnená žiadosť s chybami zobrazuje ikonka s červenou dopravnou značkou „zákaz vjazdu“ 

(Obrázok 12).  

 

Obrázok 12: Označenie chybne vyplnenej žiadosti 
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3 Predloženie žiadosti o NFV  
 
Predloženie žiadosti o NFV predstavuje jej odoslanie v systéme RISSAM.výkazy. Po predložení žiadosti 
už nie je možné editovať jej obsah. Predloženie vykoná používateľ z obrazovky zberu „Návratná 
finančná výpomoc“ nasledovne:   

1. Žiadateľ stlačí tlačidlo „Predložiť dokumenty“. 
2. Systém zobrazí dialógové okno s názvom organizácie, za ktorú sa predkladá žiadosť a prehľad 

dostupných dokumentov na predloženie (v prípade žiadostí o NFV sa predkladá len jeden 
dokument – Žiadosť o NFV). Žiadosť o NFV je potrebné označiť v check-boxe.  

3. Tlačidlo „Predložiť“ vykoná akciu predloženia žiadosti na MFSR.  
 

 
Obrázok 13: Predloženie žiadosti o NFV 

Poznámka: Systém umožňuje používateľovi pridať poznámku k predkladanej žiadosti. Možnosť pridať 
poznámku slúži výlučne pre predkladateľa (žiadateľa o NFV)!  
 
 
Po predložení sa ikona žiadosti zmení na zelenú obálku (Obrázok 14). 
 

 
Obrázok 14: Predložená žiadosť o NFV 

 
Po úspešnej registrácii žiadosti (zmena stavu na „predložený“) systém sprístupní tlačové zostavy 
“Zmluva o NFV” a “Potvrdenie o predložení žiadosti o NFV.”  
 

Pri pokuse o predloženie žiadosti, v ktorej sú kontrolami identifikované chyby, systém zobrazí žiadosť 

medzi dokumentmi, ktoré nie je možné predložiť z dôvodu chýb v žiadosti (Obrázok 15). Tlačidlo 

„Predložiť“ je v tomto prípade neaktívne.  
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Obrázok 15: Neúspešné predloženie chybnej žiadosti 

 
Poznámka: Tlačidlo „Skontrolovať výkazy“ slúži najmä pre tých používateľov, ktorí majú oprávnenia 
na viac organizácií a potrebujú naraz skontrolovať viac žiadostí. Spustenie tejto akcie nie je povinné, 
pretože pri stlačení tlačidla „Predložiť dokumenty“ systém vykoná kontrolu vyplnených žiadostí 
používateľa. Predložiť je možné len správne vyplnenú žiadosť, ktorú systém indikuje zelenou.  
 
Poznámka: V prípade potreby zmeny obsahu už predloženej žiadosti je potrebné kontaktovať zástupcu 
MFSR za všeobecnú oblasť poskytovania NFV: Ing. Eva Stranovská (02/59 58 2221) alebo Ing. Ingrida 
Dráčová (02/59 58 4229). Žiadosť môže MFSR v systéme vrátiť na prepracovanie. Po vrátení žiadosti 
do stavu „naplnený“ používateľ postupuje rovnakým spôsobom  ako je popísaný v kapitolách 2 a 3 – 
t. j. upraví žiadosť, skontroluje a predloží. 
 
 
 

4 Tlačové zostavy  
 
Systém ponúka dve tlačové zostavy, ktoré je možné generovať a uložiť na lokálny počítač len vtedy, 
keď je žiadosť o NFV v stave „predložená“. Tlačové zostavy sú dostupné na obrazovke Žiadosti o NFV 
po kliknutí na ikonku  „Tlač“.  
 

 
Obrázok 16: Umiestnenie tlačových zostáv v systéme 

 
4.1 Zmluva o NFV  

 
Zmluva o NFV medzi zmluvnými stranami MFSR a žiadateľom bude vygenerovaná zo systému. Po 
predložení žiadosti sa do zmluvy doplnia údaje zo žiadosti (meno a priezvisko štatutára, funkcia 
štatutára, výška NFV, číslo účtu, číslo zmluvy, variabilný symbol platby, výška jednotlivých splátok, číslo 
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uznesenia a dátum prijatia uznesenia).  Dokument je možné uložiť na lokálny disk počítača a následne 
vytlačiť v štyroch rovnopisoch. Zmluva je generovaná vo formáte PDF.  
Vytlačenú zmluvu podpísanú za stranu žiadateľa je potrebné zaslať MFSR podľa pokynov uvedených 

v dokumente „Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším 

územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“. 

Poznámka: Obsah zmluvy okrem dopĺňaných údajov zo žiadosti je nemenný. Vzor zmluvy spolu 

s usmerneniami je webovom sídle MFSR www.mfsr.sk v sekcii Verejnosť / Pomoc samosprávam 

(https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam). 

 

4.2 Potvrdenie o predložení žiadosti o NFV  

Pre internú potrebu žiadateľa je možnosť zo systému vygenerovať Potvrdenie o predložení žiadosti 

o NFV, v ktorom sú zosumarizované základné údaje zo žiadosti. Naviac zostava disponuje s údajom 

o tom, kto a kedy žiadosť v systéme predložil a kto a kedy potvrdenie vytvoril.  

Vzor potvrdenia tvorí prílohu č. 1 tohto pracovného postupu. 

 

 

  

http://www.mfsr.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam
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5 Prílohy 
5.1 Príloha č. 1 – Potvrdenie o predložení žiadosti o NFV 

 

 

 


