
OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

 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   

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladaných subjektami 

verejnej správy1) sú  informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 

až 6; takýmito informáciami a údajmi nie sú informácie a údaje, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa 

osobitného predpisu2).        

    

§ 2 

 

(1) Finančné výkazy sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky v elektronickej podobe.  

 

(2) Finančné výkazy sa predkladajú v termínoch ustanovených v § 3 až 7. Ak  pripadne posledný deň predloženia 

finančného výkazu na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, termín na jeho predloženie je 

nasledujúci pracovný deň.  

 

(3) Finančné výkazy sa predkladajú za tieto subjekty verejnej správy 
 

a) štátne rozpočtové organizácie, 

b) štátne príspevkové organizácie, 

c) štátne účelové fondy (ďalej len „štátne fondy), 

d) subjekty verejnej správy zaradené podľa  štatistického  registra  organizácií  v súlade s európskou metodikou 

ESA 20103) a  zaradené  podľa  číselníka  registra  organizácií4)  do inštitucionálneho subsektora ústrednej 

štátnej správy  pod kódom S. 13110 alebo subsektora fondov sociálneho zabezpečenia pod kódom S. 13140, 

e) zdravotnícke zariadenia zaradené podľa   štatistického   registra  organizácií do verejnej správy v súlade 

s európskou metodikou ESA 20103) a zaradené podľa číselníka registra organizácií4) do inštitucionálneho 

subsektora miestnej samosprávy pod kódom S. 13130 a zároveň majú predmet činnosti uvedený v štatistickej 

klasifikácii ekonomických činností SK NACE rev. 2 (2008) pod päťmiestnym kódom začínajúcim číslom 86, 

f) vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, 

g) obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, 

h) dopravné podniky zaradené podľa štatistického  registra organizácií do  sektora verejnej správy v súlade 

s európskou metodikou ESA 20103) a zaradené podľa číselníka registra organizácií4) zaradené do 

inštitucionálneho subsektora miestnej samosprávy pod kódom  S.13130 a zároveň majú predmet činnosti 

uvedený v štatistickej  klasifikácii ekonomických činností SK NACE rev. 2 (2008) pod kódom 49310. 

 

 

                                                 
1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších      
    predpisov.  
2) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov  
   v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013) v platnom znení. 
4))  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
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§ 3 

 

(1) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách  FIN 1-12 sa predkladá do 26 kalendárnych dní 

po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 písm. a) až e).   

 

(2) Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 sa  predkladá podľa stavu k 31. marcu, 

k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia 

za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 písm. f) až h). 

 

§ 4 

 

(1) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2-04 sa predkladá  podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu 

a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného štvrťroka za subjekty 

verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 písm. a) až d), okrem subjektov verejnej správy, ktorými sú zdravotné 

poisťovne. 

 

(2) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív  FIN 2-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu 

a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka 

za subjekty verejnej správy  uvedené v § 2 ods. 3 písm. e) až h). 

 

 (3) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2-04 sa prekladá  podľa stavu k 31. decembru 

vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy uvedené    

v § 2 ods. 3 okrem subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 3 písm. a) až c), f) a g) a subjektami verejnej 

správy, ktorými sú  zdravotné poisťovne. 

 

(4) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2-04 sa prekladá podľa stavu k 31. decembru 

vykazovaného obdobia do 31. júla nasledujúceho vykazovaného obdobia na základe schválenej účtovnej závierky za 

subjekt verejnej správy, 

a) ktorý zostavuje účtovnú závierku podľa osobitného predpisu5),   

b) ktorý je zaradený ako mikro účtovná jednotka podľa osobitného predpisu6),  

c) ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky. 

 

§ 5 

 

(1) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 a Finančný výkaz o finančných pasívach podľa 

sektorov FIN 4-04  sa predkladajú podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 

30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného 

obdobia  do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 

písm. a) až d). 

 

(2) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04 a Finančný výkaz o finančných pasívach podľa 

sektorov FIN 4-04  sa predkladajú podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 

35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného 

obdobia  do 10. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 

písm. e) až h).  

 

___________________________________________________         
5) § 17a zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
6) § 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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§ 6 

 

(1) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, 

k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 30 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia do 5. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia 

za subjekty verejnej správy  uvedené v § 2 ods. 3 písm. a) až d). 

 

(2) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04  sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, 

k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného obdobia roka do 10. februára nasledujúceho vykazovaného 

obdobia za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 písm. e) až h).  

 

(3) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 sa predkladá podľa stavu k 31. decembru 

vykazovaného obdobia do 31. júla nasledujúceho vykazovaného obdobia na základe schválenej účtovnej závierky za 

subjekt verejnej správy,  

 

a) ktorý zostavuje účtovnú závierku podľa osobitného predpisu5),   

b) ktorý je zaradený ako mikro účtovná jednotka podľa osobitného predpisu6),   

c) ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky.  

 

§ 7 

 

Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových 

organizácií FIN 6-04 sa predkladá podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru vykazovaného obdobia do 

35 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka a podľa stavu k 31. decembru vykazovaného 

obdobia do 10. februára nasledujúceho vykazovaného obdobia za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 

písm. f) a g), okrem subjektov verejnej správy, ktorými sú príspevkové organizácie. 

 

 § 8 

 

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7. 

 

§ 9 

 

(1) Podľa   tohto  opatrenia  sa postupuje  prvýkrát  pri  predkladaní informácií a údajov uvedených vo finančných  

výkazoch  predkladaných  mesačne  k 31. januáru 2018. 

(2) Podľa  tohto  opatrenia  sa postupuje  prvýkrát  pri predkladaní informácií a údajov uvedených vo finančných  

výkazoch  predkladaných  štvrťročne  k 31. marcu 2018. 

(3) Podľa § 4 ods. 4 a  § 6 ods. 3  sa postupuje prvýkrát pri predkladaní finančného výkazu o vybraných údajoch 

z aktív a z pasív FIN 2-04 a finančného výkazu o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04 podľa 

stavu k 31. decembru 2017 do 31. júla 2018.  

 

§ 10 

 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým 

sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva 

a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 56/2016 Z. z.) v znení 

opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31 (oznámenie č. 166/2016 Z. z.).  
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§ 11 

 

Toto opatrenie  nadobúda účinnosť 1. januára 2018 

 

 

                                 Peter Kažimír 

                                             minister financií 

 

 

 

 

 

  


