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I d e n t i f i k a č n ý  l i s t  p r o j e k t u  n a  r o k  2 0 0 4 

 
 
1) Projekt  

 
      P9      INFORMAČNÝ SYSTÉM VÝKAZNÍCTVA 

 
2) Cieľ projektu 
 

Cieľom projektu je spracovanie údajov z účtovných závierok a finančných výkazov za 
nasledovné typy účtovných jednotiek SR: rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, vyššie územné celky, obce, nezárobkové organizácie, 
podnikateľské subjekty (právnické a fyzické osoby) a banky.  

  
3) Očakávané výsledky projektu 
 

Tento projekt bude v roku 2004 zabezpečovať: 
 spracovanie údajov za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy a vyššie územné celky za 4. štvrťrok 2003,  
 spracovanie údajov za obce za 4. štvrťrok 2003 až 3. štvrťrok 2004, 
 spracovanie údajov za nezárobkové organizácie a podnikateľské subjekty za roky 

2002 a 2003, 
 spracovanie údajov za banky za rok 2003, 
 vypracovanie tabuľkových príloh  k záverečným účtom rozpočtových kapitol za 

rok 2003 a k štátnemu záverečnému účtu Slovenskej republiky za rok 2003, 
 poskytovanie požadovaných výstupných zostáv a  informácií vládnemu a štátnemu  

sektoru za horeuvedené účtovné jednotky SR. 
 
Výsledkom projektu budú: 

 údržba základného a  aplikačného programového vybavenia pre spracovanie údajov 
z účtovných závierok a finančných výkazov, 

 aktuálne databázy, registre a číselníky, 
 automatizované spracovanie údajov a tvorba  požadovaných výstupných zostáv, 

tabuliek a informácií pre rozhodovací proces zamestnancov MF SR, 
 automatizované spracovanie požiadaviek a poskytnutie výstupov ostatnému vlád-

nemu a štátnemu sektoru. 
  

4) Členenie projektu (projekty, úlohy) 
 
Projekt členíme na tieto podprojekty: 

9.1. Informačný systém štátneho sektoru 
9.2. Informačný systém samospráv 
9.3. Informačný systém podnikateľského a nepodnikateľského sektoru 
 
 

5) Stav rozpracovanosti projektu 
 

Niektoré úlohy v rámci podprojektov boli riešené od roku 1993. Základné programové 
vybavenie sa rokmi mení vzhľadom na prispôsobovanie sa legislatívnym zmenám. 
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Výkazy, ktoré sa spracovávajú v Účtovnom IS štátneho sektoru budú za II. a III. štvrťrok 
roku 2004 spracovávané v IS ŠP v module Výkazníctva. 

 

6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS /  iných IS  rezortu 
 

 údajová základňa pre tvorbu finančnej politiky štátu, 
 RIS, 
 IS ŠP. 

 
 
7) Riešiteľské kapacity v čl./hodinách                             . 
                                                                                           19 710 čl./hod. 
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Podprojekt 
 
       PP 9.1.  INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠTÁTNEHO SEKTORU 
 
 
Úloha 9.1.1.  Účtovný informačný systém štátnych rozpočtových a príspevkových  
  organizácií 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie účtovných a finančných výkazov štátnych 
rozpočtových a príspevkových organizácií  za 49 rozpočtových kapitol zo štvrťročných 
účtovných závierok a finančných výkazov za 4. štvrťrok 2003. Programové aplikácie sú pre 
nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných zostáv podľa požiadaviek MF 
SR a ŠÚ SR.  
V rámci úloh 9.1.1., 9.1.2. a 9.2.3 tohoto projektu  sa bude zabezpečovať aktualizácia registra 
štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a vyšších územných 
celkov, číselníka rozpočtových programov a číselníka rozpočtovej klasifikácie.   
Predmetom úlohy je aj kontrola individuálnych údajov účtovných závierok za rok 2003 
približne 1600 rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrola správnosti logických 
väzieb výkazov, oprava chybných údajov. Rozsah prác je oveľa väčší ako po minulé roky, 
nakoľko za príspevkové organizácie pribudol nový typ finančného výkazu. Údaje z tohto 
nahrávania slúžia hlavne pre vytváranie rôznych regionálnych a odvetvových výstupov  pre 
ŠÚ SR, MF SR a iné štátne orgány. Požiadavky na výstupy sú predmetom zmluvy medzi MF 
SR a ŠÚ SR s každoročnou aktualizáciou požiadaviek.  
Údaje, spracovávané v tejto úlohe, sú vstupom pre úlohu 9.1.3. v tomto podprojekte. 
Termíny spracovania:  
Za 4. štvrťrok 2003 - do 40 dní po ukončení štvrťroka. 
Spracovanie individuálnych výkazov za rok 2003  - 30. 9. 2004.      
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Sekcia rozpočtovej politiky, 
Štatistický úrad SR, 
Najvyšší kontrolný úrad SR. 
Riešiteľské kapacity:        2 085 čl./hod. 
 
 
Úloha 9.1.2. Účtovný informačný systém štátnych fondov Slovenskej republiky 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie účtovných a finančných výkazov 2 štátnych 
fondov za 4. štvrťrok 2003. Programové aplikácie sú pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie 
údajov a tvorbu výstupných zostáv. Výstupom sú zostavy  za jednotlivé štátne fondy a sumár 
za ŠF SR podľa požiadaviek MF SR a ŠÚ SR.  
Údaje, spracovávané v tejto úlohe, sú vstupom pre úlohu 9.1.3. v tomto podprojekte. 
Termíny spracovania:  
Za 4. štvrťrok 2003 - do 40 dní po ukončení štvrťroka.     
Odberateľ výstupov:   
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Sekcia rozpočtovej politiky, 
Štatistický úrad SR. 
Riešiteľské kapacity:         65 čl./hod. 
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Úloha 9.1. 3. Štátny záverečný účet rozpočtových kapitol a Slovenskej republiky za rok  
  2003 
 
V roku 2004 bude potrebné vykonať úpravu programového zabezpečenia v súvislosti 
s novými účtovnými a finančnými výkazmi platnými od 1. 1. 2003. Náplňou úlohy je 
zostavenie príloh k  záverečnému účtu 49 rozpočtových kapitol (za rozpočtové i príspevkové 
organizácie), k štátnemu záverečnému účtu Slovenskej republiky (vrátane štátnych fondov, 
obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich 
pôsobnosti). Vstupné údaje tejto úlohy sú spracované v úlohách 9.1.1., 9.1.2.,  9.2.1.a 9.2.3. 
tohto projektu.  Výstupné zostavy sú vytvárané v databázovom prostredí INFORMIX 
a súhrnné zostavy za Slovenskú republiku sú konvertované a prezentované v tvare tabuliek 
v programe MS EXCEL. 
Termíny spracovania:   
Marec až apríl 2004. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva 
Riešiteľské kapacity:                                     985 čl./hod. 
 
 
Úloha 9.1. 4 .  Súhrnné výkazy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2003 
 

Cieľom tohto podprojektu je vypracovať súhrnné výkazy o výsledkoch finančných 
kontrol za rok 2003 v členení podľa : 
 typ orgánu verejnej správy; 
 predbežné a priebežné finančné kontroly t. j. časť A Výkazu (v členení na: počet 

finančných kontrol, počet kontrolných zistení a celková suma kontrolných zistení v Sk); 
 následné finančné kontroly t. j. časť B Výkazu – v predpísanom členení podľa časti B 

Výkazu. 
Na zabezpečenie tejto úlohy je potrebné v DC vykonať tieto činnosti: 

 zber údajov v elektronickej podobe v predpísanej forme a vytvorenie jednotnej 
údajovej bázy, 

 kontrola týchto údajov, 
 agregácia a triedenie údajov podľa požadovaných kritérií, 
 vytvorenie súhrnných výkazov v požadovanom tvare. 

Termíny spracovania: 
Marec 2004 
Odberateľ:  
Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu  
  
Riešiteľské kapacity:                                                                                   1100 čl./hod. 
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Podprojekt 
 
      PP 9.2.    INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁV 
 
 
Úloha 9.2. 1. Účtovný informačný systém obcí a ich podriadených rozpočtových 

a príspevkových organizácií 
 
DataCentrum v rámci tejto úlohy spracováva štvrťročne účtovné a finančné výkazy 2926 
obcí, 2042 rozpočtových organizácií v pôsobnosti obcí a  472 veľkých príspevkových 
organizácií v pôsobnosti obcí. Raz ročne spracováva aj účtovné výkazy 110 malých 
príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí. Sú vytvorené programové aplikácie 
v INFORMIXE 4GL na nahrávanie, kontrolu a tvorbu výstupných zostáv. V roku 2004 bude 
potrebné prepracovať programové aplikácie v súvislosti so zmenami vo vzoroch finančných 
a účtovných výkazov a so zmenami  v rozpočtovej klasifikácii. V roku  2004 sa spracujú sa 
účtovné a finančné výkazy obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti 
za 4. štvrťrok 2003 až 3. štvrťrok 2004. 
V prípade požiadaviek užívateľov budú realizované úpravy, resp. nové programové aplikácie 
na tvorbu neštandardných zostáv, prípadne súborov údajov. 
Dáta za obce a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti od 1. štvrťroka 2004 
budú ukladané aj v DataWarehouse Štátnej pokladnice. Tento výkonný nástroj bude možné 
využiť na výbery a modifikáciu týchto údajov pre tvorbu štandardných i neštandardných 
výstupných zostáv. 
Údaje, spracovávané v tejto úlohe, sú vstupom pre úlohu 9.1.3. v tomto projekte. 
 
Termíny spracovania: 
Za 1. až 3. štvrťrok – do 35 dní po ukončení štvrťroka, 
Za 4. štvrťrok - do 40 dní po ukončení štvrťroka.          
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Sekcia rozpočtovej politiky,                  
Štatistický úrad SR 
Riešiteľské kapacity:                                                                           4 325 čl./hod. 
 
 
Úloha 9.2.2. Programové vybavenie pre automatizovaný zber účtovných výkazov obcí 

a ich podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií (AZÚV) 
 
V roku 2004 bude potrebné prepracovať aplikácie v súvislosti so zmenami vo vzoroch 
finančných a účtovných výkazov a so zmenami v rozpočtovej klasifikácii.  
Výstup z tejto úlohy (údaje za jednotlivé obce a ich podriadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie v textovom tvare) sú vstupom pre úlohu 9.2.1. tohto projektu. Od spracovania 
účtovných a finančných výkazov za 1. štvrťrok  2004 bude potrebné pripraviť výstup z tejto 
úlohy i v štruktúre CSV súborov podľa požiadaviek Štátnej pokladnice pre uloženie údajov 
v DataWarehouse Štátnej pokladnice. 
Vzhľadom na problémy s používaním AZÚV-u a tlačením jeho výstupných zostáv 
v operačnom prostredí Windows, v roku 2004 sa začnú študijné a analytické práce na 
príprave novej aplikácie AZÚV v prostredí Windows.    
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Termíny predloženia diskiet do DC: 
Za 1. až 3. štvrťrok – do 30 dní po ukončení štvrťroka, 
Za 4. štvrťrok - do 35 dní po ukončení štvrťroka.     
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Štátna pokladnica 
Riešiteľské kapacity:                                                                           3 965 čl./hod. 
 
 
Úloha 9.2.3.  Účtovný informačný systém vyšších územných celkov a ich podriadených 

rozpočtových a príspevkových organizácií 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie účtovných a finančných výkazov za 8 VÚC 
a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie za 4. štvrťrok 2003.  Programové 
aplikácie sú pre nahrávanie, kontrolu údajov a tvorbu výstupných zostáv podľa požiadaviek 
MF SR a ŠÚ SR.  
Predmetom úlohy je aj kontrola individuálnych údajov účtovných a finančných výkazov za 
rok 2003 za približne 1400 podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, 
kontrola správnosti logických väzieb výkazov a oprava chybných údajov.  
Výstupy sú vytvárané za jednotlivé VÚC v členení zvlášť za rozpočtové a príspevkové 
organizácie v pôsobnosti VÚC a sumár za SR. Požiadavky na výstupy pre ŠÚ SR sú 
predmetom zmluvy medzi MF SR a ŠÚ SR. 
Údaje spracovávané v tejto úlohe sú vstupom pre úlohu 9.1.3 tohto projektu. 
Termíny spracovania: 
Za 4. štvrťrok 2003 - do 40 dní po ukončení štvrťroka.     
Spracovanie individuálnych výkazov za rok 2003  - 30. 9. 2004.      
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Sekcia rozpočtovej politiky, 
Štatistický úrad SR. 
Riešiteľské kapacity:                                                                          800 čl./hod. 
 
 
Úloha 9.2.4.  Spracovanie údajov o dani z nehnuteľností 
 
V roku 2004 sa spracujú  údaje z Výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2003. Výkaz pre rok 
2003 bol zmenený. MF SR zabezpečilo pre obce nový jednotný excelovský formát na 
predloženie výkazov. Zmeny formuláru vyžadujú analyzovať novú elektronickú formu 
vstupu a pripraviť nové programové vybavenie pre spracovanie údajov. Výstupom budú 
zostavy v členení za Slovenskú republiku, kraje, okresy a v intervaloch podľa počtu 
obyvateľov a grafické prehľady výstupov  v Exceli.  
Termíny spracovania: 
- máj 2004 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia daňová a colná,  
Riešiteľské kapacity:                 815 čl./hod. 
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Podprojekt 
 
     PP 9.3.  INFORMAČNÝ SYSTÉM PODNIKATEĽSKÉHO    

A NEPODNIKATEĽSKÉHO SEKTORU 
 
 
Úloha 9.3.1.  Účtovný informačný systém právnických a fyzických osôb, účtujúcich 
  v sústave podvojného účtovníctva 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie údajov účtovných výkazov cca 62 000 
právnických a fyzických osôb (PO a FO), účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za 
rok 2002 a za rok 2003. Úloha predpokladá, že vstupné údaje z výkazov budú predložené 
v elektronickej forme. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov 
a tvorbu výstupných zostáv sú vytvorené podľa požiadaviek MF SR a ŠÚ SR. Pre 
spracovanie výkazov za rok 2003 treba vytvoriť nové programové vybavenie na základe 
zmien v účtovných výkazoch. Výstupné údaje sa pre konečné použitie prevedú do Word-u 
a Excel-u (tlač a  zdroj údajov pre užívateľa).  
Po obsahovej stránke údaje charakterizujú hospodársku a finančnú situáciu spracovaných 
podnikateľských subjektov, výšku a štruktúru ich majetku, zdrojov financovania a ich 
náklady a výnosy. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za roky 2002 a 2003. 
Operatívne – výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2003. 
Odberateľ výstupov:  
Inštitút finančnej politiky, 
Úrad ministerstva financií, 
Sekcia daňová a colná,  
Štatistický úrad SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR. 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Riešiteľské kapacity:        2 390 čl./hod. 
   
Úloha 9.3.2.  Účtovný informačný systém fyzických osôb, účtujúcich v sústave  
  jednoduchého účtovníctva 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie údajov účtovných výkazov za cca 230 000 
fyzických osôb, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2002 a za rok 2003. 
Úloha predpokladá, že vstupné údaje z výkazov budú predložené v elektronickej forme. 
Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov a tvorbu výstupných 
zostáv sú vytvorené podľa požiadaviek MF SR a ŠÚ SR. Pre spracovanie výkazov za rok 
2003 treba vytvoriť nové programové vybavenia na základe zmien v účtovných výkazoch. 
Výstupné údaje sa pre konečné použitie prevedú do Word-u a Excel-u (tlač a  zdroj údajov 
pre užívateľa).  
Pre potreby celého projektu sa vykonáva administrácia registra daňových subjektov z DR SR 
a registra ekonomických subjektov a príslušných číselníkov zo ŠÚ SR. 
Po obsahovej stránke údaje charakterizujú hospodársku a finančnú situáciu fyzických osôb, 
výšku a štruktúru ich majetku, zdrojov financovania a ich príjmy a výdavky.  
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za roky 2002 a 2003. 
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Operatívne – výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2003. 
Odberateľ:  
Sekcia daňová a colná, 
Štatistický úrad SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR, 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. 
Riešiteľské kapacity:         1 705 čl./hod. 
 
Úloha 9.3.3.  Účtovný informačný systém bankových subjektov  
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 126/2003 Z.z. DataCentrum v roku 2004 
obdrží vstupné údaje k 31. 12. 2003 elektronicky na diskete v programe MS Excel v štruktúre 
výkazov Súvaha Úč B 1-01 a Výsledovka Úč B 2-01. Prenos vstupných údajov do 
informačného systému INFORMIX 4GL si vyžiada transformáciu údajov z tabuliek 
programu EXCEL  do textových súborov v požadovanej štruktúre a export textových 
súborov do vstupných tabuliek informačného systému.  
Od 1. 1. 2003 nadobudol účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvolal zmeny 
v metodike účtovania a podobe účtovných závierok. Vzhľadom na rozsah a dosah týchto 
zmien je potrebné aktualizovať štruktúry vstupných a výstupných súborov a tiež existujúce 
aplikačné programové vybavenie. 
Údaje z účtovných výkazov bánk budú spracované súhrnne za SR ako sumárne údaje za 
všetky riadky výkazu a za vybrané riadky výkazu.  
 
V rámci úlohy sa zabezpečuje  archivácia databáz, vstupov, výstupov a programového 
zabezpečenia. 
 
Termíny spracovania: 
Máj 2004. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia finančného trhu, 
Štatistický úrad SR 
Riešiteľské kapacity:                                                                                  600 čl./hod. 
 
Úloha 9.3.4.  Účtovný informačný systém nezárobkových organizácií 
 
Náplňou úlohy v roku 2004 je spracovanie údajov účtovných výkazov cca 1 400 politických 
strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií (SONO) za rok 2002 
a za rok 2003. Úloha predpokladá, že vstupné údaje z výkazov budú predložené 
v elektronickej forme. Programové aplikácie pre nahrávanie, kontrolu, spracovanie údajov 
a tvorbu výstupných zostáv sú vytvorené podľa požiadaviek MF SR a ŠÚ SR. Pre 
spracovanie výkazov za rok 2003 treba vytvoriť nové programové vybavenia na základe 
zmien v účtovných výkazoch. Výstupné údaje sa pre konečné použitie prevedú do Word-u 
a Excel-u (tlač a  zdroj údajov pre užívateľa). Register spracovaných subjektov sa 
užívateľovi odovzdáva len  v Exceli. 
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2002 a rok 2003. 
Operatívne – výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2003. 
Odberateľ výstupov:  
Štatistický úrad SR. 
Riešiteľské kapacity:       795 čl./hod. 
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Úloha 9.3.5.  Účtovný informačný systém zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne 

a Národného úradu práce. 
 
Pre spracovanie výkazov za rok 2003 treba vytvoriť nové programové vybavenia na základe 
zmien v účtovných výkazoch. Výkazy budú do DataCentra predložené v elektronickej forme. 
Spracovanie vyžaduje analyzovanie novej formy vstupu pre zápis do databázy, pretože 
nebola jednotne stanovená. Výstupom je sumár za 5 zdravotných poisťovní a sumár za 
zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce. Výstupy sa odovzdávajú vo 
forme zostáv a vo Word-e.   
Termíny spracovania: 
Ročne  - spracovanie údajov za rok 2003. 
Operatívne – výber údajov z databáz za spracované roky 1994 - 2003. 
Odberateľ výstupov:  
Sekcia štátneho výkazníctva, 
Sekcia kontrolná, 
Štatistický úrad SR 
Riešiteľské kapacity:       80 čl./hod. 
 
 
 
 


