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1. Úvod 

Začiatky účtovníctva na Slovensku sa pravdepodobne datujú do obdobia, v ktorom sa 

začalo rozvíjať poľnohospodárstvo, neskôr i manufaktúry a obchod. Bolo to najskôr v prvej 

polovici 18. storočia, keď sa objavilo účtovníctvo feudálnych veľkostatkov, cirkvi a štátnej 

správy. V ňom išlo najmä o zaznamenávanie príjmov a výdavkov podľa rôznych hľadísk. 

Začiatky podvojného účtovníctva nachádzame aţ v druhej polovici 18. storočia. Prvé knihy 

o účtovníctve sa na území dnešného Slovenska objavili aţ v 19. storočí.
1
 

V období rokov 1918 aţ 1945 bolo na území Československej republiky pouţívané 

účtovníctvo podľa nemeckého vzoru. Od roku 1948 do 1989 predstavovalo Československo 

totalitný štát – obdobie potláčania slobodného ekonomického ţivota a znárodňovania. Rok 

1989 znamenal pre našu spoločnosť začiatok politických, spoločenských, vlastníckych aj 

ekonomických premien.  

Vstup Slovenskej a Českej republiky do Európskej únie (1. máj 2005) znamenal 

(prispôsobovanie, zbliţovanie) začiatok v prispôsobovaní národných legislatív normám 

a pravidlám EÚ aj v účtovníctve verejného sektora.  

Účtovníctvo je rokmi zdokonaľovaný nástroj sledovania, riadenia a zobrazovania 

stavov, tokov a výsledkov hospodárenia v peňaţných jednotkách nielen v podnikateľskej 

sfére, ale i vo verejnej správe, ktorej samostatnú špecifickú oblasť predstavuje účtovníctvo 

obcí. 

Súčasťou verejnej správy v Slovenskej republike je aj samospráva obcí, ktorá podlieha 

systému jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva zaloţeného na Medzinárodných 

účtovných štandardoch pre verejný sektor. 

Zavedenie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor do národnej 

legislatívy na Slovensku v roku 2008 predstavovalo zmeny v metodike účtovania, a to 

konkrétne prechod z hotovostného princípu na akruálny princíp. V Českej republike sa táto 

metodika zaviedla na začiatku roku 2010 a je len prirodzené, ţe stále predstavuje novinku 

v účtovníctve verejného sektora. Pri aplikácii je potrebné počítať s existenciou niektorých 

zákonitých úskalí, ktoré sa pri zavádzaní nového spôsobu môţu vyskytnúť. 

Vzhľadom na túto skutočnosť som sa rozhodla vo svojej záverečnej práci poukázať na 

proces prechodu pri zmene účtovníctva verejnej správy v Slovenskej republike, problémy, 

ktoré by mohli vyskytnúť a v prípade potreby pomôcť pri riešeníproblémov v Českej 

republike. Uvedené riešenie problémov a komplikácií by tak predstavovalo prínos pre 

subjekty vo verejnej správe v Českej republike. 

                                                 
1
 Zdroj: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-/dejiny-uctovnictva.html 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-/dejiny-uctovnictva.html
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Cieľom mojej práce je vymedzenie dôvodov, aplikovanie a analýza prechodu verejnej 

správy na Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor a komparácia vykazovania 

účtovníctva pred zavedením a po zavedení štandardov v účtovnej jednotke – obec Štrba.  

Kvôli prehľadnosti a pre ľahšiu orientáciu som prácu rozčlenila do troch hlavných 

kapitol. 

V prvej – teoretickej časti rozvádzam dôvody prechodu účtovníctva verejnej správy na 

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor.  

Druhá hlavná kapitola obsahuje zavedenie a uplatňovanie Medzinárodných účtovných 

štandardov v samospráve.  

Námetom poslednej časti je porovnanie vykazovania účtovníctva pred zavedením 

Medzinárodných účtovných štandardov v obci Štrba a po ňom. 

Pri spracovaní diplomovej práce som pouţila metódu štúdia dostupných materiálov (v 

kniţnej i elektronickej podobe), popisu, analýzy, porovnania, konzultácie s kompetentnými 

pracovníkmi v oblasti účtovníctva a daní v účtovnej jednotke obec Štrba ako aj metodičkou 

v oblasti účtovníctva, daní a výkazníctva vo verejnej správe. 
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2. Dôvody prechodu účtovníctva verejnej správy na 

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor 

Zásadné zmeny v spoločnosti po „Zamatovej revolúcii“ v  roku 1989, keď Slovensko 

bolo súčasťou Československa, boli významným momentom a začiatkom prechodu 

k demokracii. Tento vývoj v roku 1992 vyústil do vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Na Slovensku bola  postupne pripravovaná  reforma verejnej správy, ako aj proces 

reštrukturalizácie hospodárstva, bankového a finančného sektora i systému zdaňovania. 

Motiváciou v tomto procese  bola aj snaha Slovenska integrovať sa do svetovej ekonomiky  

a obzvlášť pripojiť sa k Európskej únii. 

Vo februári 1999 Vláda SR prijala „Stratégiu reformy verejnej správy“. 

Decentralizácia štátnej moci, vznik miestnej a  regionálnej samosprávy znamenali proces,  

ktorého cieľom bolo zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska, právomoci miestnych 

samosprávnych orgánov, ako aj efektívnejšie, racionálnejšie riadenie samosprávy. 

Základnou jednotkou miestnej samosprávy je obec. Predstavuje samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt.  

Prvoradou úlohou obce v súvislosti s výkonom samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj územia  a potreby občanov. Z tohto základného princípu vyplývajú pre 

obce nasledujúce originálne – samosprávne funkcie, ktoré sa týkajú predovšetkým:  

- hospodárenia s majetkom obce, rozpočtu a záverečného účtu obce, miestnych daní a 

poplatkov, ekonomickej činnosti v obci, vlastnej investičnej a podnikateľskej 

činnosti obce, zriaďovania právnických osôb obce, zriaďovania rozpočtových 

a príspevkových organizácií, ochrany ţivotného prostredia, ochrany kultúrnych 

pamiatok a zachovania prírodných hodnôt, schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie, 

- správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, 

športových a ďalších zariadení obce, verejnoprospešných sluţieb, verejného poriadku 

v obci, 

- oblasti: hlasovania obyvateľov obce, orgánov obce a jej zamestnancov, 

- vedenia kroniky obce a pod. 

Okrem originálnych kompetencií obec zabezpečuje aj prenesený výkon štátnej správy 

(Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

na vyššie územné celky) na úseku pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy 

vedenia matriky, územného plánovania a stavebného poriadku v pôsobnosti stavebného 
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úradu, ochrany prírody, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, zdravotníctva, 

regionálneho rozvoja, cestovného ruchu. 

Na zabezpečenie a výkon uvedených kompetencií obec môţe vydávať Všeobecné 

záväzné nariadenia
2
. 

Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony 

súvisiace so správou obce a jej majetkom.  

Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako 

aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku 

obcí3, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky 

na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. 

Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja 

obce a jej občanov, ochrany a tvorby ţivotného prostredia. Taktieţ sú povinné majetok obce 

zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať: 

- udrţiavať a uţívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou 

alebo zneuţitím,  pouţívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného 

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, viesť 

majetok v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve.  

Darovanie majetku obcou je zásadne neprípustné. Obecný majetok moţno pouţiť 

najmä na výkon samosprávy obce, na verejné účely (napr.: na údrţbu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev budov a zariadení) a na podnikateľskú činnosť. 

Financovanie svojich potrieb zabezpečuje obec predovšetkým z vlastných príjmov 

(daňových a nedaňových), dotácií zo štátneho rozpočtu
4
 a z ďalších zdrojov (okrem iného aj z 

darov
5
). Na plnenie svojich úloh môţu byť pouţité aj návratné zdroje financovania (ale to len 

v prípade kapitálových výdavkov), zdruţené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti.  

Rozpočet obce odzrkadľuje zámery rozvoja obce a potreby obyvateľov. Predstavuje 

základ finančného hospodárenia obce, zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka. 

Pred schválením je návrh rozpočtu obce zverejnený najmenej na 15 dní obvyklým spôsobom, 

aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť a vzniesť k návrhu pripomienky. Podobne to 

platí aj o záverečnom účte obce, aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  

                                                 
2
 Všeobecné záväzné nariadenia sú právne normy, ktoré obec pouţíva na regulovanie spoločenských vzťahov 

a usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb. 
3
 Zákon č. 138/1991 Zb., o majetku obce, v znení neskorších predpisov 

4
 Dotácie zo štátneho rozpočtu môţu mať dvojaký charakter:  

1. Dotácia môţe byť poskytnutá ako úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na obec, 

2. Účelovo viazaná dotácia. 
5
 Pouţitie daru vychádza z podmienok, ktoré bliţšie určuje Darovacia zmluva.  
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Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu prípadne iného fondu (napr. fond 

bývania). Prípadný schodok uhrádza obec z rezervného fondu, iných fondov, resp. 

z nenávratných zdrojov financovania. 

Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v § 9 ods. 4 stanovujú 

povinnosť obciam overiť účtovnú závierku audítorom.  

Účtovný systém v obciach bol do roku 2007 zaloţený na peňaţných tokoch a 

zaznamenával iba rozpočtované výdavky a príjmy počas roka, pričom bol doplnený 

informáciami na konci roka, ktoré boli potrebné na prípravu finančných výkazov. Audítori pri 

overení finančných výkazov indikovali významné problémy v dovtedajšom (hotovostnom) 

účtovnom systéme. 

Vstup do Európskej únie vyvolal potrebu spoľahlivo porovnávať informácie 

účtovných jednotiek, ktoré sú uvádzané vo finančných výkazoch.  

Vzhľadom na túto skutočnosť vznikol v Slovenskej republike projekt jednotného 

štátneho účtovníctva a výkazníctva so zámerom prispôsobiť účtovníctvo a výkazníctvo štátu 

všeobecným trendom v krajinách Európskej únie, ktoré by bolo zaloţené na uplatňovaní 

akruálneho princípu. 

Od realizácie spomínaného projektu sa očakávalo zvýšenie porovnateľnosti informácií 

poskytovaných účtovným systémom v rámci krajín EU
6
, vytvorenie podmienok pre správnu 

aplikáciu Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor 

(InternationalPublicSectorAccountigStandards = IPSAS), ale aj zvýšenie profesijnej úrovne 

pracovníkov v oblasti účtovníctva. Prínosom by malo byť aj zjednodušenie procesu prípravy 

súhrnných údajov za SR. 

Dosiahnutie základného cieľa projektu jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva 

sa realizovalo prostredníctvom troch čiastkových cieľov zameraných na: 

-metodiku účtovania a vykazovania – implementácia Medzinárodných účtovných 

štandardov (MÚŠ) pre verejný sektor do všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré 

je splnomocnené MF SR v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, 

-systémovú podporu aplikácie novej metodiky účtovania a vykazovanie – 

zabezpečenie systémovej podpory aplikácie novej metodiky účtovania a vykazovania ako na 

úrovni konsolidácie štátu, tak aj na úrovni účtovných jednotiek štátneho a verejného sektora 

tak, aby vznikol integrovaný systém poskytujúci relevantné a dôveryhodné informácie 

potrebné pre zostavenie auditovaných konsolidovaných finančných výkazov štátu v súlade 

s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor, 

                                                 
6
 Porovnateľnosť výstupov účtovníctva verejného sektora je povaţovaná za základný a hlavný cieľ projektu. 
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- kvalitu vzdelania účtovníkov v štátnom a verejnom sektore – zabezpečenie 

dostatočného vzdelania a kvalifikácie účtovníkov v štátnom a verejnom sektore tak, aby boli 

schopní viesť účtovné knihy a zostavovať poţadované finančné a ostatné výkazy v súlade 

s novou metodikou účtovania a vykazovania.
7
 

Významnosť a prínos novej metodiky jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva 

vidíme v zjednotení účtovníctva v samosprávevo verejnom sektore. Táto moţnosť bola prijatá 

aj vo väčšine krajín EÚ. Slovensku ju odporúčali aj mnohí zainteresovaní účtovní experti. 

Štandardy poskytujú podklad na konsolidáciu údajov za verejný sektor a následne aj za celú 

Slovenskú republiku.
8
 

 

Zhrnutie druhej kapitoly 

Hlavný podnet v zmene účtovníctva (z hotovostného na o akruálne účtovníctvé)vo 

verejnom sektore predstavoval vstup Slovenska do Európskej únie. Táto skutočnosť mala za 

následok vznik projektu pre jednotné štátne účtovníctvo a výkazníctvo.  

Projekt prispel k efektívnemu poskytovaniu a porovnávaniu informácií v účtovných 

výkazoch podľa špecifických štandardov (Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný 

sektor) pre účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora nielen v rámci Slovenskej republiky, 

ale hlavne v rámci Európskej únie. Vzhľadom na to, ţe štandardy pre verejný sektor sú 

obdobou Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (určených pre podnikateľské 

subjekty) dosiahla sa aj určitá porovnateľnosť medzi subjektmi vo verejnej a v podnikateľskej 

sfére.  

Realizácia projektu jednotného účtovníctva štátu sa na Slovensku realizovala v troch 

dieľčich cieľoch, ktoré boli zamerané na metodiku účtovania a vykazovania, na systémovú 

podporu aplikácie novej metodiky účtovania a vykazovanie a na kvalitu vzdelania účtovníkov 

v štátnom a verejnom sektore. 

 

                                                 
7
ŠABÍKOVÁ, I. Implementácia akruálneho účtovníctva  vo verejnej správe ako súčasť reformy radenia 

verejných financií na Slovensku [online]. 2008, [cit. 2010-10-10].  Dostupný z WWW: 

<http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html>.  
8
 Podľa ESA 95 (nariadenie Rady ES č. 223/96 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych 

účtov v EÚ) a GFS 2001 (metodika štatistiky vládnych financií pouţívaná Medzinárodným menovým fondom) 

sa pripravujú účtovné výkazy za celú SR. 
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3. Zavedenie a uplatňovanie Medzinárodných 

účtovných štandardov v samospráve 

Prevzatie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v slovenskej 

samospráve bol veľmi zloţitý a komplikovaný proces, ktorý si vyţiadal mnoho zmien 

v národnej legislatívnej úprave.  

3.1 Postupy pri aplikácii Medzinárodných účtovných 

štandardov pre verejný sektor v samospráve 

Zákon o účtovníctve bol v priebehu roku 2007 štyrikrát novelizovaný. Novela č. 

198/2007 tohto zákona priniesla zmeny týkajúce sa uplatňovania Medzinárodných účtovných 

štandardov pre verejný sektor, konkrétne pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zmeny vedúce k harmonizácií 

účtovníctva na Slovenskua vytvorenia priestoru na zavedenie Medzinárodných účtovných 

štandardov pre verejný sektor (IPSAS).  

Proces zbliţovania národných účtovných systémov vedie postupne k vytváraniu 

medzinárodného účtovníctva.Trendom v Európskej únii je zjednotenie účtovníctva a 

výkazníctva štátneho a verejného sektora, pričom aj Slovenská republika pristúpila na 

implementáciu akruálneho
9
 účtovníctva a Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný 

sektor do slovenskej právnej úpravy.
 

Začiatok roku 2008 sa stal významným v oblasti štátnej správy a samosprávy, pretoţe 

je počiatkom kvalitatívne novej etapy účtovníctva a výkazníctva vo verejnej správe. Toto 

nové účtovníctvo je legislatívne upravené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre vymedzené subjekty. Uvedené opatrenie reprezentuje novú 

metodiku účtovníctva zaloţenú na princípoch MÚŠ pre verejný sektor. 

K najvýznamnejším prvkom novej metodiky patrí uplatňovanie akruálneho princípu, 

účtovanie rezerv a opravných poloţiek, jednotný spôsob účtovania nákladov a výnosov 

a z toho vyplývajúci jednotný výpočet  výsledku hospodárenia vo všetkých typoch účtovných 

jednotiek štátnej správy a samosprávy, a v neposlednom rade je významnou zmenou aj 

zaznamenávanie transakcií zo vzájomných vzťahov medzi organizáciami verejného sektora 

prostredníctvom účtovania transferov. 

                                                 
9
Akruálnosť znamená: transakcie sa vykazujú v momente, kedy vznikajú. Napr.: ak v rámci projektu 

financovaného EÚ bude faktúra zaslaná v decembri, v decembri bude aj vykázaná, hoci platba sa uskutoční aţ v 

nasledujúcom roku. 
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3.1.1 Zmeny účtovnej osnovy 

Rámcová účtová osnova pre obce a jej rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a vyššie územné celky v zmysle opatrenia č. MF/24501/2003-92 bola platná do 

31.12. 2007. Od 1. januára 2008 účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy (t.j. štátne 

rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, 

rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, resp. vyšší územný 

celok) postupujú a účtujú podľa novej rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v zmysle opatrenia č. 

MF/16786/2007-31. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor 

(IPSAS) sú odvodené od medzinárodných účtovných štandardov pre súkromný sektor, v 

účtovej osnove pre subjekty verejnej správy došlo k zosúladeniu ich názvu účtových tried s 

názvom účtových tried pre podnikateľov.  

Porovnanie pôvodnej účtovej osnovy pre obce (do 31. 12. 2007) s účtovou osnovou 

podľa novej metodikyúčinnou od 1. 1. 2008 je uvedené v tabuľke Tab. 3.1.1.1. 

Tab. 3.1.1.1 Porovnanie pôvodnej a novej účtovej osnovy
10

pre obce 

Pôvodná účtová osnova tzn. do 31. 12. 2007 Účtová osnova podľa novej metodiky  

0 Dlhodobý majetok 0 Dlhodobý majetok 

1 Zásoby 1 Zásoby 

2 Vzťahy z rozpočtov. hospodárenia, 

rozpočtové účty a ostatné finančné účty 

2 Finančné účty 

3 Zúčtovacie vzťahy 3 Zúčtovacie vzťahy 

4 Náklady 4 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 

  5 Náklady 

  6 Výnosy 

7 a 8 Vnútroorganizačné účtovníctvo 7 Uzávierkové účty a podsúvahové účty 

9 Fondy účtovnej jednotky, VH, dlhodobé 

záväzky, úvery a pôţičky, rezervy, 

uzávierkové a podsúvahové účty 

8 a 9 Vnútroorganizačné účtovníctvo 

                                                 
10

 Podľa starej metodiky obce pouţívali triedy 7. a 8. na účtovanie o nákladoch a výnosoch. Účtovná trieda 9. 

nahradzovala účtovnú skupinu 4. Nová metodika zaviedla účtovnú triedu 5 – Náklady a 6 – Výnosy. Zmenila sa 

aj účtovná trieda 7. 
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Účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, 

obce a vyššie územné celky (VÚC) rešpektuje zvláštnosti účtovných jednotiek, pre ktoré je 

určená.  

V účtovej osnove došlo k zásadnej zmene v účtovej skupine 35 – Zúčtovanie medzi 

subjektmi verejnej správy. Pribudli účty na zúčtovanie transferov (účty 351 – 359), t. j. 

dotácií, príspevkov, rozpočtových beţných výdavkov, rozpočtových kapitálových výdavkov, 

grantov. Uvedené typy finančných vzťahov sa v novej metodike nazývajú transfery. 

Účtovanie transferov závisí od toho, či ide o účtovanie u prijímateľa alebo poskytovateľa 

transferu.  

U prijímateľa sa prijaté transfery účtujú ako časovo rozlíšený výnos na účtoch 

účtových skupín 68 a 69.  

U poskytovateľa sa poskytnuté transfery účtujú ako časovo rozlíšený náklad na 

príslušných účtoch účtovej skupiny 58.  

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky obsahom pripomína účtovú 

triedu 9 – Fondy účtovnej jednotky– platnú do decembra 2007. V novej metodike sa uţ 

nenachádzajú účty fondov pouţívané ako zdroje krytia majetku a účty sáld rozpočtového 

hospodárenia a zúčtovania príjmov a výdavkov obcí a VÚC.  

Účtová trieda 5 – Náklady, slúţi pre všetky druhy nákladov. V súvislosti s transfermi 

medzi subjektmi verejnej správy bola vytvorená účtová skupina 58 – Náklady na transfery a 

náklady z odvodov príjmov (účty 581 – 589).  

V účtovej triede 6 – Výnosy súvislosti s transfermi boli vytvorené účtové skupiny 68 – 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a 

príspevkových organizáciách (účty 681 – 689) a 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo VÚC (účty 691 – 699). 

V účtovej triede 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty je najvýznamnejšia zmena v 

účte 710 – Účet výsledku hospodárenia, ktorý pouţívajú všetky typy účtovných jednotiek bez 

ohľadu na to, či ide o hlavnú alebo podnikateľskú činnosť. Obce a ich rozpočtové 

a príspevkové organizácie zisťujú výsledok hospodárenia jednotným spôsobom – porovnaním 

výnosov a nákladov.Na zachytenie podstatných skutočností, majetkovoprávnej situácie 

a ekonomických zdrojov účtovnej jednotky, o ktorých neúčtujeme v účtovných knihách, ale 

sú podstatné sa vyuţívajú podsúvahové účty, ktoré nájdeme v skupinách 75 – 79. Hovoríme 

najmä o prijatých depozitách a hypotékach, prenajatom majetku, majetku prijatom do 

úschovy, zásobách prijatých na spracovanie, derivátoch, odpísaných pohľadávkach, 

pohľadávkach a záväzkoch z opcií atď.  
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Do konca roku 2007 obce používali na účtovanie výdavkov a príjmov účty 

234 – Výdavkový rozpočtový účet je stanovený na účtovanie čerpania rozpočtových výdavkov 

235 – Príjmový rozpočtový účet je stanovený na inkasovanie nedaňových rozpočtových 

príjmov 

Rozpočtové organizácie, kde zriaďovateľom je obec, používali tieto účty 

224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov je určený na účtovanie o peňaţných prostriedkoch 

rozpočtových príjmov v rozpočtových zriadených štátom 

225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov je určený na účtovanie rozpočtových výdavkov 

v rozpočtových organizáciách zriadených štátom 

 

Zavedením akruálneho účtovníctva boli spomenuté účty nahradené jedným účtom  221 

– Bankový účet, na ktorom vykazujú  príjmy aj výdavky, ako aj účet 211 – Pokladnica. 

Cieľom novej metodiky je vykazovať účtovnú závierku s vypovedacou schopnosťou 

pre potreby konsolidácie za obec. 

Zmeny v metodike účtovania sa dotkli aj zmien v obsahu a štruktúre výkazu súvahy, 

výkazu ziskov a strát a poznámok
11

. 

 

3.1.2 Prevodový mostík 

Prevodový mostík slúţilna prevádzanie konečných zostatkov účtov z pôvodného 

(národného) účtovníctva  na počiatočne zostatky účtov akruálneho účtovníctva. Tento prevod 

sa uskutočnil na základe jednej z hlavných zásad medzinárodného účtovníctva, ktorá hovorí, 

ţe obsah (podstata) má prednosť pred formou.  

S ohľadom na skutočnosť „obsah > forma” nastali rozdiely v štruktúre majetku 

a záväzkov, o čom dáva prehľad aj tabuľka Tab. 3.1.2.1 Prevodový mostík začiatočných 

stavov účtov k 1. 1. 2008.  

 

                                                 
11

 Viď kapitola 3.2.1 



11 

 

Tab. 3.1.2.1 Prevodový mostík začiatočných stavov účtov k 1. 1. 2008 

Zostatok pôvodného účtu Nový účet  

013 Software 013 Software 

018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

021 Stavby 021 Stavby 

022 Stroje, prístroje, zariadenia 022 Stroje, prístroje, zariadenia 

023 Dopravné prostriedky 023 Dopravné prostriedky 

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 

031 Pozemky 031 Pozemky 

073 Oprávky k software 073 Oprávky k software 

078 Oprávky k DDNM 078 Oprávky k DDNM 

081 Oprávky k stavbám 081 Oprávky k stavbám 

082 Oprávky k strojom, prístrojom 

a zariadeniam 

082 Oprávky k samostatným hnuteľným 

veciam a súborom hnuteľností 

083 Oprávky k dopravným zariadenia 083 Oprávky k dopravným zariadenia 

088 Oprávky k drobnému dlhodobému 

hmotnému majetku 

088 Oprávky k drobnému dlhodobému 

hmotnému majetku 

112 Materiál na sklade 112 Materiál na sklade 

231
12

 Základný bežný účet 221 Bankové účty 

243 Bežné účty finančných fondov 221 Bankové účty 

245 Ostatné bežné účty 221 Bankové účty 

261 Pokladnica 211 Pokladnica 

263 Ceniny 213 Ceniny 

271 Poskytnuté návratné finančné výpomoci 271 Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci 

272 Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci ostatným subjektom verejnej 

správy 

                                                 
12

 Kurzíva znázorňuje zmenu čísla alebo názvu účtu. 
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272 Prijaté návratné finančné výpomoci 273 Prijaté návratné finančné výpomoci 

281 Krátkodobé bankové úvery 231 Krátkodobé bankové úvery 

289 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 

315 Pohľadávky za rozpočtové príjmy 

nedaňové 

311 Odberatelia 

316 Pohľadávky z nedaňových príjmov 

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov 

obcí a vyšších územných celkov 

316 Ostatné pohľadávky 315 Ostatné pohľadávky 

318 Pohľadávky za daňové príjmy obcí 

a vyšších územných celkov 

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí 

a vyšších územných celkov 

321 Dodávatelia 321 Dodávatelia 

331 Zamestnanci 331 Zamestnanci 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 335 Pohľadávky voči zamestnancom 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia  

342 Ostatné priame dane 342 Ostatné priame dane 

346 Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym 

rozpočtom 

352 Dotácie a ostatné zúčtovanie so 

štátnym rozpočtom 

378 Iné pohľadávky 378 Iné pohľadávky 

374 Pohľadávky z nájmu 

379 Iné záväzky 379 Iné záväzky 

381 Náklady budúcich období 381 Náklady budúcich období 

389 Odhadné účty pasívne 326 Nevyfakturované dodávky 

901 Fond dlhodobého majetku 353 Zúčtovanie transferov  štátneho 

rozpočtu 

384 Výnosy budúcich období 

428 Nevysporiadanývýsledok hospodárenia 

minulých rokov 

902 Fond obežného majetku 428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 
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384 Výnosy budúcich období 

903 Fond podnikateľskej činnosti 428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

914 Rezervný fond 421 Rezervný fond 

372 Transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektmi mimo verejnej správy 

384 Výnosy budúcich období 

917 Peňažné fondy obce alebo vyššieho 

územného celku 

428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

918 Ostatné finančné fondy 384 Výnosy budúcich období  

(alebo príslušné účty účtovných skupín 

35 a 37) 

932 Nerozdelený zisk, neuhradená strát 

minulých rokov 

428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

933 Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov 428 Nevysporiadaný VH minulých rokov 

951 Dlhodobé bankové úvery 461 Bankové úvery 

952 Záväzky zo sociálneho fondu 472 Záväzky zo sociálneho fondu 

954 Záväzky z prenájmu 474 Záväzky z nájmu 

963 VH bežného účtovného obdobia 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 

964 Saldo výdavkov a nákladov 

rozpočtového hospodárenia 

428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

965 Saldo príjmov a výnosov rozpočtového 

hospodárenia 

428 Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

351 Zúčtovanie odvodov príjmov 

rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa 

 

Uvedený prevodový mostík znázorňuje prevod zostatkov jednotlivých účtov, ktoré 

účtovné jednotky účtovali podľa  predpisov (do 31. 12. 2007) a boli povinné  vykonať najmä 

tieto účtovné operácie: 

 zostatok účtu 231 – Základný beţný účet sa preúčtuje na účet 221 – Bankové účty, 

 zostatky účtov 241 – Beţný účet, 242 – Beţné účty peňaţných fondov obcí a vyšších 

územných celkov, 243 – Beţné účty finančných fondov, 245 – Ostatné beţné účty, 
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246 – Beţné účty osobitných fondov, 247 – Beţné účty daňových a colných príjmov, 

248 – Osobitné beţné účty prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev sa 

preúčtujú na účet 221 – Bankové účty, 

 zostatok účtu 261 – Pokladnica sa preúčtuje na účet 211 – Pokladnica, 

 zostatok účtu 262 – Peniaze na ceste sa preúčtuje na účet 261 – Peniaze na ceste, 

 zostatok na účte 263 – Ceniny sa preúčtuje na účet 213 – Ceniny, 

 zostatok na účte 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného 

rozpočtu sa podľa charakteru preúčtuje na účet 271 – Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku alebo na účet 272 – Poskytnuté 

návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy, 

 zostatok účtu  272 –  Prijaté návratné finančné výpomoci v  rámci verejného rozpočtu 

sa preúčtuje na účet 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej 

správy, 

 zostatok účtu 281 – Krátkodobé bankové úvery sa preúčtuje na účet 231 – Krátkodobé 

bankové úvery, 

 zostatok účtu 289 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa preúčtuje na účet 249 – 

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci, 

 zostatok účtu 315 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové sa podľa charakteru 

preúčtuje na účet 316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov alebo na 

účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 

a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom, 

 zostatok účtu 316 – Ostatné pohľadávky sa preúčtuje na účet 315 – Ostatné 

pohľadávky, 

 zostatok účtu 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov sa 

preúčtuje na účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov, 

 zostatok účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa preúčtuje 

na účet 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu, 

 zostatok účtu 378 – Iné pohľadávky sa podľa charakteru preúčtuje na účet 378 – Iné 

pohľadávky alebo na účet 374 –Pohľadávky z nájmu, 

 zostatok účtu 901 – Fond dlhodobého majetku sa podľa charakteru preúčtuje na účet 

428 – Nevysporiadaný výsledok   hospodárenia minulých rokov alebo na účet 384 – 

Výnosy budúcich období alebo na príslušné účty účtovej skupiny  35, 
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 zostatok účtu 902 – Fond obeţného majetku sa preúčtuje na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na účet 384 – Výnosy 

budúcich období, 

 zostatok účtu 903 – Fond podnikateľskej činnosti sa preúčtuje na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 zostatok účtu 914 – Fond rezervný sa podľa charakteru preúčtuje na účet 421 – 

Zákonný rezervný fond alebo na účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so 

subjektmi mimo verejnej správy alebo na účet 384 – Výnosy budúcich období, 

 zostatok účtu 917 – Peňaţné fondy obce alebo vyššieho územného celku sa preúčtuje 

na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 zostatok účtu 918 – Ostatné finančné fondy sa podľa charakteru preúčtuje na účet 384 

– Výnosy budúcich období alebo na príslušné účty účtových skupín 35 a 37, 

 zostatok účtu 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata  minulých rokov sa preúčtuje 

na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 zostatok účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov sa preúčtuje na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 zostatok na účte 951 – Dlhodobé bankové úvery sa preúčtuje na účet 461 – Bankové 

úvery, 

 zostatok na účte 952 – Záväzky zo sociálneho fondu sa preúčtuje na účet 472 – 

Záväzky zo sociálneho fondu, 

 zostatok na účte 954 – Záväzky z  prenájmu sa preúčtuje na účet  474 – Záväzky 

z nájmu, 

 zostatok na účte 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia sa 

preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 zostatok na účte 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového  hospodárenia sa 

preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo 

na účet 351 – zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa. 
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3.2 Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve 

Najvýznamnejšími zmenami v metodike postupov účtovania a vo výkazníctve
13

 

verejnej správy a toto samosprávy sú: 

 zisťovanie výsledku hospodárenia porovnaním nákladov a výnosov vo všetkých 

účtovných jednotkách verejnej správy, 

 zavedenie účtovania o výnosoch (doposiaľ sa účtovalo len o príjmoch) aj v hlavnej 

činnosti účtovných jednotiek, 

 zavedenie účtovania o nákladoch (doposiaľ sa účtovalo len o výdavkoch) aj v hlavnej 

činnosti účtovných jednotiek, 

 zavedenie povinnosti tvorby (a zúčtovania) opravných poloţiek, tvorby rezerv a 

účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti RO, obcí a 

VÚC, 

 zmeny v spôsobe financovania organizácií
14

, ktoré sú zriaďované obcou, a zavedenie 

pojmu (beţné a kapitálové) transfery  pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov. 

3.2.1 Účtovná závierka 

Definovanie účtovnej závierky
15

 a jej súčastí sa zapracovaním MÚŠ do verejnej 

správy nezmenilo, tzn., ţe aj naďalej platí podľa § 16 a § 17, ods. 1 Zákona č.431/2002 Z. z., 

o účtovníctve, ţe účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú 

predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie vyuţívajú. Účtovná 

jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených týmto zákonom v štruktúre, 

ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva pouţívanú v účtovnej jednotke.  

Zmeny novej metodiky účtovníctva verejnej samosprávy sa prejavili v obsahu 

a štruktúre súvahy, výkazu ziskov a strát a v obsahu a štruktúre poznámok
16

a iných 

finančných výkazov. 

Základ novej legislatívy spočíval v tom, aby účtovná závierka mala lepšiu 

vypovedaciu schopnosť (okrem iného aj pre potreby konsolidácie za obec, vyšší územný 

celok, štátnu správu a celú verejnú správu). Tomu napomáha aj rámcová účtová osnova, 

postupy účtovania a kaţdodenné rutinné účtovanie. 

Účtovná závierka predstavuje jeden celok a v sústave podvojného účtovníctva okrem 

všeobecných náleţitostí (§ 17 ods. 2 zákona o účtovníctve) obsahuje: 

                                                 
13

 Ide o zmeny vo výkaze súvahy, výkaze ziskov a strát a poznámkach. 
14

 Obec môţe zriaďovať príspevkové organizácie (drobná prevádzka, odvoz odpadu, ak to neposkytuje externá 

firma) a rozpočtové organizácie (majú právnu subjektivitu, napr. základná škola). 
15

http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#17 
16

 Úpravy pri prechode k 1. 1. 2008 sa museli popísať v poznámkach (vrátane nesprávne zaúčtovaných operácií) 

http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#17
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I. súvahu, 

II. výkaz zisku a strát a  

III. poznámky. 

I. Najdôležitejšie zmeny v obsahu a štruktúre súvahy 

Súvaha podľa novej metodiky akruálneho účtovania od 1. 1. 2008: 

 neobsahuje fondy účtovnej jednotky (fond dlhodobého majetku, fond obeţného 

majetku, fond reprodukcie – účtovná skupina 90.), čím došlo aj k zmene v označení 

vlastných zdrojov krytia majetku, 

 osobitne sa vykazujú zúčtovacie vzťahy medzi zriaďovateľom a ich rozpočtovými a 

príspevkovými organizáciami, medzi subjektmi verejnej správy a subjektmi mimo 

verejnej správy, 

 neobsahuje časti prostriedky rozpočtového hospodárenia a zdroje prostriedkov 

rozpočtového hospodárenia, 

 v rozpočtových organizáciách, obciach a vyšších územných celkoch sa vykazuje 

výsledok hospodárenia (neobsahuje saldá), 

 keďţe rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky účtujú o opravných 

poloţkách, rezervách a časovom rozlíšení, toto zobrazenie dopadu sa premietne aj 

v súvahe, 

 zmena v označení a štruktúre vlastných zdrojov krytia, 

 zobrazenie dopadu účtovania opravných poloţiek a rezerv, 

 v rozpočtových organizáciách, obciach a vo  vyšších územných celkoch zobrazenie 

dopadu účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov. 

 

V tabuľke Tab. 3.2.1.1 je uvedený obsah a štruktúra pôvodnej súvahy platnej do konca 

roku 2007 a v tabuľke Tab. 3.2.1.2  Obsah a štruktúru súvahy podľa novej legislatívy platnej 

od 1. 1. 2008 
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Tab. 3.2.1.1 Obsah a štruktúra súvahy platná do 31. 12. 2007 (pôvodná legislatíva) 

Aktíva Pasíva  

A. Neobeţný majetok 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 

2. Dlhodobý hmotný majetok 

3. Dlhodobý finančný majetok 

A. Vlastné zdroje krytia majetku 

1. Fondy účtovnej jednotky a osobitné 

fondy účtovej jednotky 

2. Výsledok hospodárenia 

3. Zdroje krytia prostriedkov 

rozpočtového hospodárenia  

B. Obeţný majetok 

1. Zásoby 

2. Pohľadávky 

3. Finančný majetok 

4. Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci dlhodobé 

5. Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci krátkodobé 

6. Prostriedky rozpočtového 

hospodárenia 

7. Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladne 

8. Prechodné účty aktív 

B. Záväzky 

1. Rezervy  

2. Dlhodobé záväzky 

3. Krátkodobé záväzky 

4. Bankové úvery a ostatné finančné 

výpomoci 

5. Prechodné účty pasív 

6. Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladne 

 



19 

 

Tab. 3.2.1.2  Obsah a štruktúra súvahy platná od 1. 1. 2008 (nová legislatíva) 

Aktíva  Pasíva (veľká zmena) 

A. 

A.I. 

A.II. 

A.III. 

Neobeţný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý finančný majetok 

A.       

A.I.     

A.II.    

A.III.   

Vlastné imanie  

Oceňovacie rozdiely 

Fondy 

Výsledok hospodárenia 

B.         

B. I. 

B. II.     

 

B.III. 

B.IV.    

B. V. 

B.VI.    

 

B.VII.  

Obeţný majetok  

Zásoby  

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej 

správy 

Dlhodobé pohľadávky  

Krátkodobé pohľadávky  

Finančné účty  

Poskytnuté návratné finančné  výpomoci 

dlhodobé 

Poskytnuté návratné finančné  výpomoci 

krátkodobé 

B.  

B. I.  

B. II.  

 

B. II. 

B. V.   

B.VI.    

Záväzky 

Rezervy 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej 

správy 

Dlhodobé záväzky  

Krátkodobé záväzky  

Bankové úvery a výpomoci 

C.         Časové rozlíšenie C.  Časové rozlíšenie 

D.         

 

Vzťahy k účtom  klientov  štátnej  

pokladnice 

D.  Vzťahy k účtom klientov štátnej         

pokladnice 

 

Z uvedených tabuliek vyplýva, ţe obsahové vymedzenie  poloţiek   súvahy  nadväzuje 

na príslušné účty  z rámcovej účtovej osnovy a  účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené 

v účtovom rozvrhu.  

Najdôleţitejšie zmeny v súvahe nastali pri pohľadávkach a záväzkoch, ktoré  sa 

v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej 

pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná  závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá 

pohľadávka. 
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II. Výkaz ziskov a strát 

V minulosti obce podľa pôvodného účtovníctva nezostavovali Výkaz ziskov a strát. 

Pouţívali len Výkaz o plnení rozpočtu a v rámci tohto výkazu existovala  „malá súvaha“ 

(rozdiel medzi príjmami a výdavkami, kde bolo vyhodnotenie), ktorá nahradzovala Výkaz 

ziskov a strát.  

Výkaz ziskov a strát pozostáva z jednej časti a je jednotný pre všetky účtovné 

jednotky. Tab.  3.2.1.3 Výkaz ziskov a strát. 

Tab. 3.2.1.3 Výkaz ziskov a strát platný od 1. 1. 2008 

Náklady Výnosy 

50 Spotrebované nákupy 60 Trţby za vlastné výkony a tovar 

51 Sluţby 61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

52 Osobné náklady 62 Aktivácia 

53 Dane a poplatky 63
17

 Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

55 Odpisy, rezervy a opravné poloţky 

z prevádzkovej činnosti a finančnej z 

činnosti a finančnej časového rozlíšenia 

65 Zúčtovanie rezerv a opravné poloţky 

z prevádzkovej činnosti a finančnej 

činnosti, a zúčtovanie časového rozlíšenia 

56 Finančné náklady 66 Finančné výnosy 

57 Mimoriadne náklady 67 Mimoriadne výnosy 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 

68 Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v štátnych RO a PO 

    69 Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, vyšších územných 

celkoch a v rozpočtových organizáciách a 

príspevkových organizáciách zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom 

Náklady celkom (účtové skupiny 50 – 58) Výnosy celkom (účtové skupiny 60 – 69) 

      Výsledok hospodárenia pred zdanením 

      Splatná daň z príjmov 

      Výsledok hospodárenia po zdanení 

                                                 
17

 najmä v obciach 
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Výkaz ziskov a strátsa do konca roku 2007 tvoril len z vedľajšieho hospodárenia 

a náklady účtovnej triedy 4 sa uvádzali v časti B len zostatky.Vo Výkaze ziskov a strát sa od 

1. 1. 2008 uvádzajú náklady a výnosy ako za hlavnú tak aj za vedľajšiu činnosť účtovnej 

jednotky. 

III. Najdôležitejšie zmeny v obsahu a štruktúre poznámok 

Poznámky v súčasnosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky. 

V predošlej metodike netvorili súčasť účtovnej závierky. Podrobne
18

 sa v nich uvádzajú 

a popisujú poloţky uţ spomínaných účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát). 

Poznámky k účtovnej závierke obsahujú všeobecné údaje, informácie o účtovných 

zásadách a účtových metódach, ako aj informácie o údajoch na strane aktív a pasív, 

informácie o iných aktívach a iných pasívach, informácie o údajoch na podsúvahových 

účtoch, nákladových a výnosových účtoch, informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, 

ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 

závierky. V poznámkach nájdeme aj vzorové tabuľky pre vykazovanie údajov. 

3.2.2 Nové postupy v účtovníctve obce 

Nová metodika priniesla obrat nielen v samotných výkazoch, ale aj v účtovaní. Zmeny 

nastali: 

 v účtovaní rozpočtových príjmov, výnosov a vplyvu na výsledok hospodárenia, 

 v účtovaní rozpočtových výdavkov, hradených z vlastných prostriedkov, nákladov 

a vplyvu na výsledok hospodárenia, 

  v zistení výsledku hospodárenia. 

 

I. Účtovanie rozpočtových príjmov, výnosov a vplyvu na výsledok 

hospodárenia 

Najdôleţitejšie transformácie v oblasti účtovania rozpočtových príjmov, výnosov, ich 

vplyv na výsledok hospodárenia sa prejavili: 

 v účtovaní rozpočtových príjmov na jednom bankovom účte, 

 v účtovaní rozpočtových príjmov do výnosov, 

 vo vplyve výnosov na výsledok hospodárenia, 

                                                 
18

Osamostatnenie časti o iných aktívach a iných pasívach, o údajoch na podsúvahových účtoch, o výnosoch 

a nákladoch, informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky, doplnenie vzorových tabuliek (povinne vypĺňať). 
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 v zrušení salda príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia, tzn., ţe sa nezisťuje  

rozdiel medzi zúčtovanými a vyinkasovanými príjmami, 

 v zmene v číselnom a slovnom označení účtov,  

 v pouţívaní nových účtov. 

Nasledujúce tabuľky, Tab. 3.2.2.1 Pôvodné účtovanie rozpočtových príjmov a vplyv 

na výsledok hospodárenia aTab. 3.2.2.2 Nové účtovanie príjmov, výnosov a vplyv na 

výsledok hospodárenia uvádzajú, ako sa zmenou metodiky zmenilo účtovanie príjmov 

a výnosov a aký je vplyv na výsledok hospodárenia 

 

Tab. 3.2.2.1 Pôvodné účtovanie rozpočtových príjmov a vplyv na výsledok 

hospodárenia 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Pohľadávka týkajúca sa daňových rozpočtových príjmov 300 000 318 214 

2. Inkaso daňových rozpočtových príjmov 295 000 235 318 

3. Súčasné účtovanie na základnom beţnom účte 5 000 231 217 

4. Pohľadávka týkajúca sa nedaňových rozpočtových príjmov 20 000 318 215 

5. Inkaso nedaňových rozpočtových príjmov 18 000 235 318 

6. Súčasné účtovanie na základnom beţnom účte 18 000 231 217 

7. Podiel na dani z príjmov zo ŠR – poukázanie dane  700 000 231 217 

8. Účtovanie prevodu príjmov vyinkasovaných v rozpočtovej 

organizácii 

25 000 231 217 

9. Uzávierka účtov 

a) konečný stav účtu 214 

b) konečný stav účtu 215 

c) konečný stav účtu 235 

 

300 000 

20 000 

313 000 

 

214 

215 

965 

 

965 

965 

235 

10. Konečný zostatok účtu 965  

(saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia) 

8 000 965 962 
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Tab. 3.2.2.2 Nové účtovanie príjmov, výnosov a vplyv na výsledok hospodárenia 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Zúčtovanie daňových rozpočtových príjmov v obci 

(daňové výnosy samosprávy – vznik pohľadávky) 

 

300 000 

 

319 

 

632 

2. Inkaso daňových rozpočtových príjmov 295 000 221 319 

3. Zúčtovanie nedaňových rozpočtových príjmov 20 000 318 6xx 

4. Inkaso nedaňových rozpočtových príjmov 18 000 221 318 

5. Podiel na dani z príjmov zo štátnym rozpočtom – 

poukázanie dane (bez predpisu) 

700 000 221 632 

6. Príjem nedaňových príjmov zinkasovaných 

v rozpočtovej organizácii na príjmový rozpočtový účet 

a prevedených na bankový účet obce, ktoré 

rozpočtová organizácia účtovala do výnosov beţného 

obdobia 

25 000 221 699 

7. Ku dňu zostavenia ÚZ účtovanie pohľadávky voči 

rozpočtovej organizácii vo výške nezinkasovaných 

rozpočtových príjmov
19

  ktoré RO účtovala ako 

výnosy beţného obdobia 

700 000 351 699 

8. Prevod konečného stavu účtov 6xx pri uzavieraní 

účtovných kníh 

xxx 6xx 

632 

 

710 

 

Do roku 2007 účtovná jednotka verejnej správy neúčtovala o výnosoch. Od roku 2008 

sa podľa novej metodiky začalo účtovať o výnosoch v účtovnej triede 6 – Výnosy.  

II. Účtovanie rozpočtových výdavkov, nákladov a vplyvu na výsledok 

hospodárenia 

Nová metodika účtovania priniesla v tejto oblasti zmeny: 

 v účtovaní rozpočtových výdavkov na jednom bankovom účte, 

 v zrušení fondu DM (účet 901), 

 vovplyve nákladov na výsledok hospodárenia, 

                                                 
19

 párovanie s RO. Na účte 632 je potrebné uviesť analytickú evidenciu.  

Ku dňu ÚZ (31.12.)  vyčísliť pohľadávky voči rozpočtovej organizácii, po 1.1. rozpočtová organizácia musí 

oznámiť,  aké prostriedky posiela obci, účet 351 si obec písomne odsúhlasuje s rozpočtovými organizáciami.  
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 v zrušení salda výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia (účet 964), tzn. 

nezisťuje sa rozdiel medzi beţnými výdavkami a zodpovedajúcimi nákladmi, 

 v zmene účtov (čísla a názov) a v pouţívaní nových účtov. 

 

Nasledujúce tabuľky, Tab. 3.2.2.3 Pôvodné účtovanie rozpočtových výdavkov, 

nákladov a vplyv na výsledok hospodárenia a Tab. 3.2.2.4 Nové účtovanie výdavkov, 

nákladov a vplyv na výsledok hospodárenia uvádzajú, ako sa zmenou metodiky zmenilo 

účtovanie výdavkov a nákladov a aký je ich vplyv na výsledok hospodárenia. 

 

Tab. 3.2.2.3 Pôvodné účtovanie (do konca roku 2007) rozpočtových výdavkov, 

nákladov a vplyv na výsledok hospodárenia  

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Účtovanie výdavkov: 

a) beţných (nákup materiálu, úhrada FA za elektrickú 

energiu, výplata miezd) 

b) kapitálových (nákup dlhodobého hmotného majetku, 

dlhodobého nehmotného majetku) 

 

30 000 

 

3 000 

 

4xx 

 

04x 

 

234 

 

234 

2. Súčasné účtovanie na základnom beţnom účte 33 000 218 231 

3. Tvorba fondu dlhodobého majetku 3 000 211 901 

4. Účtovanie nákladov (spotreba materiálu, spotreba energie, 

mzdové náklady) 

 

31 000 

 

4xx 

 

234 

5. Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku a zostatková cena dlhodobého hmotného 

majetku, dlhodobého nehmotného majetku 

620 4xx 218 

6. Zníţenie fondu dlhodobého majetku 620 901 211 

7. Uzávierka účtov 

d) konečný stav účtu 211 

e) konečný stav účtu 234 

f) konečné stavy nákladových účtov 

 

2 500 

33 000 

30 500 

 

964 

234 

964 

 

211 

964 

4xx 

8. Konečný zostatok účtu 964  

(saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia) 

300 962 964 
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Podľa pôvodného spôsobu účtovania platného do konca roku 2007 účtovné jednotky 

verejnej správy na účtovanie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou pouţívali účty, ktoré 

sa nachádzali v účtovnej triede 4 – Náklady, taktieţ sa pouţívali účty fondov, ktoré sa 

nachádzali v účtovnej skupine 90 a 91. 

 

Tab. 3.2.2.4 Účtovanie vlastných rozpočtových výdavkov, nákladov a vplyv na 

výsledok hospodárenia podľa akruálnej metodiky platnej od 1. 1. 2008 dodnes 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Účtovanie výdavkov z prostriedkov získaných 

z vlastných príjmov: 

a) beţných (nákup materiálu, úhrada faktúry za 

elektrickú energiu, výplata miezd), 

b) kapitálových (nákup dlhodobého hmotného 

majetku, dlhodobého nehmotného majetku) 

 

 

30 000 

 

3 000 

 

 

5xx 

 

04x 

 

 

221 

 

221 

2. Účtovanie nákladov (spotreba materiálu, energie, 

mzdové náklady) 

31 000 5xx 3xx 

3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku a zostatková cena dlhodobého 

hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku  

Opravné poloţky k dlhodobému hmotnému 

(nehmotnému) majetku 

830 

 

40 

551 

 

55x 

07x, 08x 

 

09x 

4. Prevod konečného stavu účtov 5xx pri uzavieraní 

účtovných kníh 

 

xxx 

 

710 

 

5xx 

 

Rozdiel medzi pôvodným a novým spôsobom účtovania spočíva v tom, ţe náklady do 

roku 2007 sa vykazovali na účtoch účtovnej triedy 4 – náklady za hlavnú činnosť, na účtoch 

účtovnej triedy 5 – Náklady z vedľajšieho hospodárenia.  

Od začiatku roka 2008 sa náklady za hlavnú aj vedľajšiu činnosť účtujú na účtoch 

účtovnej skupiny 5 – Náklady.  
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III. Zistenie výsledku hospodárenia 

Pôvodný výsledok hospodárenia
20

 - účet 933 predstavoval rozdiel medzi skutočnými 

príjmami na účte 217 a výdavkami na účte 218, čouvádza aj tabuľka Tab. 3.2.2.5 Zistenie 

výsledku rozpočtového hospodárenia podľa pôvodnej legislatívy 

Tab. 3.2.2.5 Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia podľa pôvodnej legislatívy 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Uzávierka účtov 

a) konečný stav účtu 217 

b) konečný stav účtu 218 

 

38 000 

10 000 

 

217 

933 

 

933 

218 

2. Konečný zostatok účtu 933 

(prevod zúčtovania príjmov a výdavkov) 

28 000 933 962 

 

So zapracovaním medzinárodných štandardov finančného vykazovania nastala 

v zistení výsledku hospodárenia zmena, podľa ktorej sa výsledok hospodárenia za beţné 

účtovné obdobie (účtovný výsledok hospodárenia) zistí ako rozdiel medzi výnosmi 

a nákladmi, viď Tab. 3.2.2.6 Zistenie výsledku hospodárenia podľa novej metodiky. 

 

Tab. 3.2.2.6   Zistenie výsledku hospodárenia podľa novej metodiky 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Uzávierka účtov 

a) konečný stav nákladových účtov 

b) konečný stav výnosových účtov 

 

31 500 

35 000 

 

710 

6xx 

 

5xx 

710 

2. Konečný zostatok účtu 710 (výsledok hospodárenia) 3 500 710 702 

 

Náklady  

Pod pojmom náklady rozumieme zníţenie ekonomických úţitkov
21

, účtovnej jednotky 

v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.  

                                                 
20

 Súvaha ho neodzrkadľovala. 
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Nové účtovníctvo verejného sektora sa prejavilo aj v tom, ţe náklady účtujeme 

v účtovnej triede 5 – Náklady. Súčasťou spomínanej skupiny sú aj náklady na transfery, 

tvorba opravných poloţiek a rezerv. 

Pri účtovaní nákladov musíme dodrţiavať nasledujúce zásady: 

1. Náklady účtujeme do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, tzn. účtovná 

jednotka musí náklad vykázať o účtovnom období, v ktorom vznikol, bez ohľadu na to, kedy 

vznikol, resp. vznikne výdavok = pohyb peňaţných prostriedkov vzťahujúci sa k nákladu.  

 

Situácia: 

a) Náklad vzniká v tom istom období ako výdavok
22

 

Tab. 3.2.2.7 Vznik nákladu súčasne s výdavkom 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Nákup materiálu v hotovosti účtovaný priamo do spotreby 3 000 501 211 

2. Z BÚ zaplatené nájomné za daný mesiac 10 000 518 221 

 

b) Vznik nákladu predchádza vzniku výdavku, tzn. výdavok nastane aţ 

v budúcom účtovom období
23

. 

Tab. 3.2.2.8Vznik nákladu predbieha výdavok 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. DFA za el. energiu 1 000 502 321 

2. DFA za opravu (údrţbu stroja) 400 511 321 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Úhrada oboch DFA z BÚ 1 400 321 221 

                                                                                                                                                         
21

 Ekonomický úţitok = moţnosť priamo či nepriamo prispieť k toku PP a ekvivalentných PP. 
22

 V hotovosti nakúpený materiál, ktorý sa účtuje priamo do spotreby; mesačná úhrada nájomného z bankového 

účtu za daný mesiac. 
23

 DFA za energiu, za vykonané opravy aj za decembri beţného roka sa zaúčtujú do nákladov v beţnom roku, 

bez ohľadu na to, ţe DFA budú uhradené v nasledujúcom roku. Nájomné, ktoré sa platí pozadu sa účtuje podľa 

zásad Časového rozlišovania nákladov, viď ods. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov 
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c) Výdavok predchádza vzniku nákladu, tzn., ţe v beţnom roku nastal výdavok 

a nasledujúci rok účtujeme náklad
24

. 

Tab. 3.2.2.9Vznik výdavku predbieha náklad 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. DFA a príjemka za materiál, ktorý je uloţený na sklad 500 112 321 

2. Úhrada DFA z BÚ 500 321 221 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Výdajka na spotrebu materiálu 500 501 112 

 

2. Opravy, ktoré predstavujú: 

2a) významné
25

 sumy nákladov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Príklad č. 1 

Účtovná jednotka zistila v roku 2011, ţe v predchádzajúcom účtovnom období (r. 

2010) prijala sluţbu vo výške 6 000,– €, ktorá však nebola zahrnutá v nákladoch 

príslušného roku. 

Na základe typu účtovnej jednotky vedenie usúdilo, ţe čiastka 6 000,– € 

predstavuje významnú poloţku celkových nákladov, z čoho vyplýva, ţe oprava nákladov 

minulých účtovných období sa zaúčtuje ako zničenie účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

2b) nevýznamné sumy nákladov minulých účtovných období, sú účtované ako prípady 

beţného účtovného obdobia na príslušných nákladových účtoch. 

 

                                                 
24

 Nákup DHM v beţnom účtovnom období predstavuje výdavok beţného roku. Do nákladov sa majetok dostane 

postupne v nasledujúcich rokoch prostredníctvom odpisov. 
25

 O tom, či je alebo nie je suma významná, hovorí interná smernica danej účtovnej jednotky, z ktorej sa odvíja 

výkon (rozhodnutie) vedenia. Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 17 ods. 9 hovorí: „Informácia sa povaţuje 

za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo 

ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie pouţívateľa.“ 
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Príklad č. 2 

Za rok 2010 boli vypočítané odpisy majetku vo výške 60 000, –  €. Pri zostavovaní 

účtovnej závierky v roku 2011 sa zistilo, ţe v roku 2010 mali byť odpisy v hodnote 

61 000,– €.  

Na základe typu účtovnej jednotky vedenie usúdilo, ţe čiastka 1 000,– €,  

nepredstavuje významnú poloţku celkových nákladov, z čoho vyplýva, ţe bude 

zaúčtovaná ako oprava nevýznamnej sumy na nákladovom účte 551 – Odpisy (551/07x 

resp. 08x). 

 

3. Náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do 

výnosov bežného účtovného obdobia. 

 

Príklad č. 3 

V roku 2010 došlo k poškodeniu príjazdovej komunikácie v organizácii Alfa, ktoré 

bolo spôsobené organizáciu Beta. Náklady na opravu komunikácie v čiastke 13 000, – € 

zaplatila organizácia Alfa a zaúčtovala ich do svojich nákladov v roku 2010. Nasledujúci 

rok – r. 2011 (na základe rozhodnutia súdu) organizácia Beta poukázala na účet 

organizácii Alfa sumu 13 000, – €. Organizácia Alfa túto náhradu vynaloţených nákladov 

zaúčtuje do výnosov roku 2011. 

 

4. Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako 

náklady budúcich období a výdavky budúcich období
26

. 

 

 

Výnosy 

Výnos predstavuje spoľahlivo oceniteľné zvýšenie ekonomického úţitku
27

 účtovnej 

jednotky v účtovnom období. Nájdeme ich, tak ako v účtovníctve podnikateľov, v účtovnej 

triede 6 – Výnosy. Zmeny, ktoré nastali po 1. 1. 2008, priniesli obrat aj v tom, ţe k výnosom 

radíme daňové výnosy a výnosy z poplatkov, výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 

rozpočtových organizácií, výnosy z transferov, ale aj zúčtovanie opravných poloţiek a rezerv. 

                                                 
26

 Viď samostatná časť: Časové rozlišovanie nákladov a výnosov. 
27

 Spôsob ako priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov. 
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Výnosy sa riadia zásadami, ktoré sú obdobné ako pri nákladoch: 

1. Výnosy účtujeme do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, tzn. účtovná 

jednotka musí výnos vykázať v účtovnom období, v ktorom vznikol, bez ohľadu na to, kedy 

vznikol, resp. vznikne príjem = pohyb peňaţných prostriedkov, vzťahujúci sa k výnosu.  

 

Situácia: 

a) Výnos vzniká súčasne s príjmom 

Tab. 3.2.2.10 Vznik výnosu súčasne s príjmom 

P. č. Text Suma v € MD D 

1. Trţba prijatá v hotovosti 100 211 602 

2. VBÚ prijaté úroky 200 221 662 

3. Prijaté nájomné za daný mesiac uhradené na BÚ v príslušnom 

mesiaci 

a) predpis nájomného 

b) úhrada na BÚ 

 

 

2 000 

2 000 

 

 

31x 

221 

 

 

648 

31x 

 

b) Vznik výnosu predchádza vzniku príjmu, tzn. príjem nastane aţ v budúcom 

účtovom období 

Tab. 3.2.2.11 Vznik výnosu predbieha príjem 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. Vystavená FA za poskytnuté sluţby 800 31x 602 

2. Vystavená FA za predaný DHM 100 31x 641 

3. Predpis na úhradu škody zamestnancovi
28

 80 335 648 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Úhrada oboch FA na BÚ 900, – 221 31x 

2
29

. Vyrovnanie pohľadávky  – zráţka zo mzdy 80, – 331 335 

                                                 
28

 Predpis sa zaúčtuje do výnosov beţného účtovného obdobia, bez ohľadu na to, kedy nastane inkaso. 
29

 Vyrovnanie pohľadávky voči zodpovednej osobe zráţkou zo mzdy  
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c) Príjem predchádza vzniku výnosu, tzn., ţe v beţnom roku nastal príjem 

a nasledujúci rok účtujeme výnos. 

Tab. 3.2.2.12 Vznik príjmu predbieha výnos 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. VBÚ, prijatý krátkodobý preddavok na objednanú sluţbu 160 221 324 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Vystavená FA na sluţbu 300 31x 602 

2. Zúčtovanie prijatého preddavku 160, 324 31x 

3. VBÚ, doplatok faktúry 140 221 31x 

 

2. Opravy, ktoré predstavujú nevýznamné sumy výnosov minulých účtovných 

období, sú účtované ako prípady bežného účtovného obdobia na príslušných výnosových 

účtoch. 

Príklad č. 4 

Za rok 2010 bola vystavená a zaúčtovaná faktúra za prenájom priestorov vo výške 

1 600 ,– € (4 hodiny x 400,– €/hodina). V roku 2011 po zostavení účtovnej závierky sa 

zistilo, ţe spomínaná faktúra mala znieť na sumu 2 000,– €, pretoţe išlo o päťhodinový 

prenájom.  

Vedenie rozhodlo, ţe čiastka 400,– € nepredstavuje významnú poloţku celkových 

výnosov z prenájmu, z čoho vyplýva, ţe bude zaúčtovaná do výnosov roku 2010 ako 

oprava nevýznamnej sumy na výnosovom účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti. 

3. Významné čiastky opráv výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet  

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých účtovných rokov. 

Príklad č. 5 

Účtovná jednotka zistila v roku 2011, ţe v predchádzajúcom účtovnom období (r. 

2010) zaúčtovala manko na materiáli vo výške 500,– €, ale nebol zaúčtovaný nárok na 

náhradu manka od zamestnanca.  
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Vedenie usúdilo, ţe čiastka 500,– € predstavuje významnú sumu opravy výnosov 

minulých účtovných období, oprava sa zaúčtuje ako zvýšenie účtu 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

4. Náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do 

výnosov bežného účtovného obdobia. 

 

5. Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako 

náklady budúcich období a výdavky budúcich období. 

 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

Zavedenie akruálneho účtovníctva do verejného sektora prinieslo potrebu časového 

rozlíšenia nákladov a výnosov v hlavnej činnosti. Nevyhnutnou podmienkou účtovania 

časového rozlíšenia je poznanie vecného obsahu prípadu, jeho sumy a obdobia, ktorého sa 

účtovný prípad týka. 

Časové rozlíšenie podlieha inventúre a pri inventarizácii posudzujeme jeho 

odôvodnenosť existencie. 

Časovo sa nerozlišujú:  náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady na školenia a 

semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na 

získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na 

reštrukturalizáciu a reorganizáciu účtovnej jednotky, náklady na rozšírenie výroby, náklady 

na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného 

charakteru účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.  

V prípade, ţe sú sluţby vopred platené: platené nájomné reklamných plôch, 

vysielacieho času, inzertného priestoru, potom ječasové rozlíšenie nutné. 

 

Účty časového rozlíšenia nájdeme v účtovnej skupine 38:  

381 – Náklady budúcich období  

382 – Komplexné náklady budúcich období
30

 

383 – Výdavky budúcich období  

384 – Výnosy budúcich období 

385 – Príjmy budúcich období 

                                                 
30

 Špecifické náklady. Samostatne sa nepouţívajú. 
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Nasledujúce tabuľky: Tab. 3.2.2.13 aţ Tab. 3.2.2.16 uvádzajú pouţitie jednotlivých 

účtov časového rozlíšenia v beţnom, ako aj v nasledujúcom účtovnom období.  

 

Tab. 3.2.2.13   381
31

 – Náklady budúcich období 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. VBÚ, nájomné platené vopred na nasledujúce účt. obdobie 500 381 221 

2. Predplatné odbornej tlače, právnych predpisov na budúce 

účtovné obdobie 

- DFA zúčtovanie predplatného 

- Úhrada predplatného 

 

 

250 

250 

 

 

381 

321 

 

 

321 

221 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov beţného 

účtovného obdobia 

500 518 381 

2. Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov beţného 

účtovného obdobia 

250 501 381 

 

Tab. 3.2.2.14 383
32

 – Výdavky budúcich období, ktoré sú zmluvne dohodnuté 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. Nájomné (sluţby) uhradené pozadu na základe zmluvy 

- zúčtovanie nájomného do nákladov 

 

200 

 

518 

 

383 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Zúčtovanie výdavkov budúcich období pri uskutočnení výdavku 200 383 221 

 

  

                                                 
31

 Pouţívame v prípade, ţe je uskutočnená úhrada, t. j. výdaj je realizovaný v beţnom účtovnom období, ale 

náklad vznikne aţ niekedy v budúcnosti – v ďalšom účtovnom období (napr.: vopred predplatné nájomné, 

tlačovín, kurzovné). Spomínaný účet na prechodnú dobu nahradzuje účet 5xx (tzn. ovplyvňuje VH v danom 

účtovnom období – bol by inak niţší)  ide o prechodný účet aktívny – účtuje sa v nákladoch tak – ako 

v aktívach na stranu MD. 
32

 Hovoríme o časovom rozlíšení nákladov beţného účtovného obdobia, ktoré sa uhradia budúcom účtovnom 

období (zmluvné nájomné platené pozadu, úroky z úverov platené pozadu).   
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Tab. 3.2.2.15 384
33

 – Výnosy budúcich období 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. Nájomné uhrádzané vopred na nasledujúce účt. obdobie 1 000  221 384 

2. Predplatné odbornej literatúry na nasledujúce účtovné 

obdobie 

- FA vystavená odberateľovi – výška predplatného  

- Zúčtovanie platby za predplatné 

 

 

250 

250 

 

 

31x 

221 

 

 

384 

31x 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. Zúčtovanie výnosov budúcich do výnosov beţného roka 1 000 384 648 

2. Zúčtovanie výnosov budúcich do výnosov beţného roka 250 384 602 

 

Tab. 3.2.2.16 385
34

 – Príjmy budúcich období, ktoré sú zmluvne dohodnuté 

P. č. Text Suma v € MD D 

Účtovanie beţného účtovného obdobia 

1. Nájomné pripadajúce do výnosov beţného účtovného 

obdobia, ktoré bude prijaté v nasledujúcom účtovnom 

období. 

1 000 385 648 

2. Bankové úroky nezahrnuté do VBÚ k 31.12. 500 385 662 

Účtovanie nasledujúceho účtovného obdobia 

1. VBÚ, úhrada nájomného 1 000 221 385 

 

                                                 
33

Predstavujú príjmy beţného obdobia, t. j. čiastky, ktoré ÚJ prijme, a ktoré vecne patria do výnosov v 

nasledujúcich obdobia (napr.: nájomné prijaté dopredu, prijaté predplatné, čiastky prijatých paušálov dopredu na 

zaistenie servisných sluţieb, ale aj transfery od iných ÚJ, okrem transferov od zriaďovateľa). 
34

 Nájomné platené pozadu 
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Z vyššie uvedených tabuliek vidíme, ţe časové rozlíšenie vo verejnom sektore, ktoré 

zaviedli princípy akruálneho účtovníctva, sú totoţné s účtovaním časového rozlíšenia 

u podnikateľských subjektov. 

Jednoduchý prehľad o účtovaní prechodných účtov vidíme v nasledujúcej Tab. 

3.2.2.17Zhrnutie o prechodných účtoch aktívnych a pasívnych. 

 

Tab. 3.2.2.17Zhrnutie o prechodných účtoch aktívnych a pasívnych 

Druh časového rozlíšenia Súčasné 

obdobie 

Budúce 

obdobie 

Príklad 

Náklad 

381 – Náklady budúcich období Výdavok Náklad 
Nájomné uhradené 

dopredu 

383 – Výdavky budúcich období Náklad Výdaj 
Nájomné uhradené 

pozadu 

Výnos 

384 – Výnosy budúcich období Príjem Výnos 
Nájomné prijaté 

dopredu 

385 – Príjmy budúcich období Výnos Príjem Nájomné prijaté pozadu 

 

Špecifické nákladové poloţky, ako sú: 

- notárske a súdne poplatky, 

- pokuty, penále, manká a škody, 

- náklady na školenia, semináre, marketingové a iné štúdie, na prieskum trhu a na 

reklamu a propagáciu. 

Nie je povolené časovo rozlišovať či aktivovať, resp. ani odpisovať, pretoţe podľa Zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve nespĺňajú definíciu majetku. Účtujú sa priamo do nákladov 

obdobia, v ktorom vznikli. 

 

Výsledok hospodárenia 

Výsledok hospodárenia sa za účtovné obdobie zisťuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, a to preúčtovaním konečných stavov účtov nákladov a konečných stavov 

účtov výnosov na uzávierkový účet 710 – Účet výsledku hospodárenia. Rozdiel týchto účtov 

nám poskytne účtovný výsledok hospodárenia. Vo verejnom sektore nehovoríme o zisku či 

o strate, vzhľadom na to, ţe ide o nepodnikateľskú činnosť, hovoríme vţdy o kladnom alebo 
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zápornom výsledku hospodárenia. Viď nasledujúce tabuľky: Tab. 3.2.2.18Zisťovanie 

výsledku hospodárenia I. a Tab. 3.2.2.19Zisťovanie výsledku hospodárenia II. 

 

Tab. 3.2.2.18Zisťovanie výsledku hospodárenia I. 

Náklady        710 Účet výsledku hospodárenia                 Výnosy 

KS účtov účtovnej triedy 5 – Náklady KS účtov účtovnej triedy 6 – Výnosy 

       

Súčet nákladov 1 000 000 Súčet výnosov 1 200 000 

Kladný výsledok hospodárenia 200 000       

SPOLU 1 200 000 SPOLU   1 200 000 

      

      

Aktíva                                     702Konečný účet súvahový                                              Pasíva 

KS účtov aktív (majetku) 5 000 000 KS účtov pasív (zdrojov krytia) 4 800 000 

    Kladný výsledok hospodárenia 200 000 

SPOLU 5 000 000 SPOLU   5 000 000 

      

 

Tab. 3.2.2.19Zisťovanie výsledku hospodárenia II. 

Náklady                                 710 Účet výsledku hospodárenia                                      Výnosy 

KS účtov účtovnej triedy 5 – Náklady KS účtov účtovnej triedy 6 – Výnosy 

       

Súčet nákladov                             3  100 000 Súčet výnosov 3 000 000 

    Záporný výsledok hospodárenia 100 000 

SPOLU                                         3 100 000 SPOLU                                                3 100 000 

      

      

Aktíva                                     702 Konečný účet súvahový                                              Pasíva 

KS účtov aktív (majetku) 8 000 000 KS účtov pasív (zdrojov krytia) 8 100 000 

Záporný výsledok hospodárenia 100 000      

SPOLU 8 100 000 SPOLU                                              8 100 000 
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3.3 Problémy a ich riešenie v procese praktickej aplikácie 

reformy účtovníctva 

V minulosti obce (podľa veľkosti – do 3 000 obyvateľov) patrili k účtovným 

jednotkám, ktoré viedli zjednodušené podvojné účtovníctvo. Postupom času prešli na 

podvojné účtovníctvo a v súčasnej dobe obce v Slovenskej republike vykazujú účtovníctvo 

podľa Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS = 

InternationalPublicSectorAccountingStandards). Tieto štandardy sú zaloţené na rovnakom 

princípe ako Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS = 

InternationalFinancialReportingStandards) súkromného sektora, ale sú upravené podľa 

poţiadaviek verejného sektora. Dodrţiavanie IPSAS štandardov predstavuje záruku 

„pravdivého a verného obrazu“ o finančnej situácii verejnej správy, teda aj obcí. 

Metodika akruálneho účtovníctva je v mnohých oblastiach odlišná ako dovtedajšie 

účtovníctvo obcí a celého verejného sektora, dôsledkom čoho boli komplikácie a problémy pri 

prechode na nové účtovníctvo. 

Nezrovnalosti mali korene uţ pri nesprávnom preúčtovaní účtovných stavov pri 

prechode zo zjednodušeného podvojného účtovníctva na úplné podvojné.  

Prevodový mostík, ktorý slúţil k preklenutiu na úplné podvojné účtovníctvo obsahoval 

vyrovnávací – prevádzací účet 399– Vyrovnávací účet skladajúci sa z pohľadávok aj zo 

záväzkov, vidíme to znázornené aj v tabuľke Tab. 3.3.1   399 – Vyrovnávací účet. V prípade, 

ţe sa účet 399 správne rozúčtoval do úplného podvojného účtovníctva, tzn., ţe pohľadávky 

mali v rámci pasív účet súvzťaţný (vyrovnávací), ktorým bol účet965 – Saldo príjmov a 

výnosov rozpočtového hospodárenia a záväzky 964 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového 

hospodárenia ţiadny problém nenastal, pretoţe sa postupovalo podľa prevodového mostíka.  

 

Tab. 3.3.1   399 – Vyrovnávací účet 

MD                                               399 – Vyrovnávací účetD 

Záväzky   Pohľadávky 

 964 – Saldo výdavkov a náklady 

rozpočtového hospodárenia 

965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového 

hospodárenia 

 

Problémy, ktoré sa vyskytli v procese zavedenia Medzinárodných účtovných 

štandardov pre verejný sektor 

Všetky neuhradené pohľadávky, ktoré účtovná jednotka mala, sa mali rovnať účtu 965 

tzn. účtu, ktorý bol súvzťaţný k účtu pohľadávok. Z toho je zrejmé, ţe by účet 965 – Saldo 
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príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia nemal vykazovať mínusový stav. V praxi 

nastali prípady, ţe mínusový stav nastal chybou zúčtovacích vzťahov.  

Účet 964
35

 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového hospodárenia(viď tabuľka Tab. 

3.3.2 964 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového hospodárenia) sa skladal na jednej strane 

z nespotrebovaných zásob, na strane druhej z neuhradených faktúr z dôvodu nezrealizovaných 

záväzkov (napr.: mzdy, ktoré netvorili depozit). Z toho vyplýva z toho, ţe účet 964 mohol 

vykazovať kladný zostatok  (ak boli zásoby vyššie zásoby ako nerealizovateľné záväzky) 

alebo záporný (záväzky prevyšovali nespotrebované zásoby). Pokiaľ bola evidencia správna, 

tak nebol problém s prevedením zostatkov. Následný proces bol presne popísané v postupoch 

účtovania. 

 

Tab. 3.3.2 964 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového hospodárenia 

MD        964 – Saldo výdavkom a nákladov rozpočtového hospodárenia                   D 

Nespotrebované zásoby 

  

Neuhradené FA (z titulu nerealizovateľných záväzkov) 

 

 

V súvahe na strane pasív samostatne evidovali účty:   

901
36

 – Fond dlhodobého majetku, 

917 – Peňaţné fondy obce, 

917 – Rezervný fond (s odlišným analytickým účtom), 

918 – Ostatné finančné fondy, 

931 – Účet výsledku hospodárenia, 

932 – Neuhradený zisk, neuhradená strata z minulých rokov, 

933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov z minulých rokov, 

951 – Dlhodobé bankové úvery, 

952 –  Záväzky zo sociálneho fondu (jeho úroky, čerpanie), 

954 –  Záväzky z nájmu (leasingu), 

961 –  Začiatočný účet súvahový, 

962 –  Konečný účet súvahový, 

                                                 
35

 Náklady sa účtovali len v účtovnej triede 4. Výnosy sa neúčtovali. Pouţívali sa len účty 215 a 218, ktoré boli 

pomocné a súvzťaţné k pohľadávkam. 
36

 Jeho výška korešponduje s hodnotou účtovnej triedy 0 – DNHM zníţenú o oprávky. Odpisy sa preúčtovávali 

na účet 964. 
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964 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového hospodárenia, 

965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia, 

976 – Podsúvahové účty, 

999 – Vyrovnávacie účty k podsúvahovým účtom. 

Zostatky vyššie uvedených účtov by mali byť podľa prevodového mostíka pre 

akruálne účtovníctvo prevedené na účet 428 – Nevysporiadaný VH minulých rokov. Kvôli 

zachovaniu verného a pravdivého obrazu účtovníctva mali účtovné jednotky v poznámkach 

podrobne popísať zloţenie
37

 účtu 428 – Nevysporiadaný VH minulých rokov. 

Najväčšie problémy boli s nevyrovnanými majetkovými účtami: nesúhlasil rezervný 

fond, nemali vyrovnávací účet sadlo – konto príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov 

v rámci 964 a 965, z čoho vyplýva, ţe ani poznámky nemohli byť potom zostavené v podobe, 

ako poţadovali štandardy.  

 

Riešenie vzniknutých problémov, ktoré sa vyskytli v procese zavedenia 

Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor 

Problémy, ktoré nastali pri aplikácii Medzinárodných účtovných štandardov pre 

verejný sektor, bolo nevyhnutné vyriešiť.  

Ich riešenie spočívalo najmä v prehodnotení účtov v účtovnej triede9 – Fondy, ktoré 

by mali zodpovedať účtom príslušných pohľadávok, záväzkov, nákladov ako majetku, z čoho 

vyplýva, ţe by sa účtovná triedna0 – Majetkové účty mala rovnať účtu 901 – Fond majetku. 

V prípade,ţe účty nenadväzovali tak, ako mali, preúčtovali sa na účet 428 – 

Nevysporiadaný VH minulých rokov (v rámci prevodového mostíka). V poznámkach 

k prevodovému mostíku sa uviedol popis, z čoho sa spomínané účty skladajú, tzn., z akých 

pohľadávok, z akých záväzkov. 

Pre kontrolu a prehľadnosť by mala účtovná jednotka vedieť, z čoho pozostávali účty: 

901 – Fond dlhodobého majetku,  

964
38

 – Saldo výdavkov a náklady rozpočtového hospodárenia, 

965
39

 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia. 

 

 

                                                 
37

 Čísla a názvy účtov, ich zostatky a súvislosti z nich vyplývajúce. 
38

 Nespotrebované zásoby a neuhradené krátkodobé a dlhodobé záväzky. 
39

 Pohľadávky krátkodobé a dlhodobé. 
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Zhrnutie tretej kapitoly 

Reforma účtovníctva štátu, ktorá zaviedla systém akruálneho účtovníctva vo verejnej 

správe v Slovenskej republike, si vyţadovala mnoho zmien v legislatívnej úprave účtovníctva, 

o čom svedčia viaceré novelizácie zákona o účtovníctve, ako aj opatrenia Ministerstva 

financií Slovenskej republiky.  

Zmeny, ktoré priniesla nová metodika, sa prejavili v úprave účtovnej osnovy 

(zavedenie a účtovanie v účtovnej triede5 – Náklady, 6 – Výnosy; zmenila sa účtovná trieda 7 

– Uzávierkové účty a podsúvahové účty; účtovné triedy 8. a 9. sa pouţívajú pre potreby 

vnútroorganizačného účtovníctva), v obsahu a štruktúre súvahy (pouţite účtov časového 

rozlíšenia, opravných poloţiek, rezerv a iné.), výkazu ziskov a strát (ktorý sa začal zostavovať 

aj za hlavnú činnosť) a poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky. 

Dôleţité postavenie mal aj prevodový mostík (na prevádzanie zostatkov medzi 

pôvodnou a novou úpravou účtovníctva), ktorý bol nevyhnutný v prípadoch, kde nastala 

zmena v čísle či názve účtu. 

Pri praktickej aplikácií reformy účtovníctva sa objavili mnohé problémy, s ktorými sa 

účtovné jednotky na Slovensku museli vysporiadať. V podkapitole 3.3 (Problémy a ich 

riešenie v procese praktickej aplikácie reformy účtovníctva) uvádzam konkrétne problémy 

a ich riešenie zo Slovenska. Riešenie zmienených problémov by mohlo v prípade potreby byť 

prínosom a námetom pre riešenie obdobných nezrovnalostí v Českej republike.  
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4. Porovnanie vo vykazovaní účtovníctva pred a po 

zavedení Medzinárodných účtovných štandardov v obci 

Štrba 

V tejto kapitole uvádzam vzorové účtovné prípady, ktoré sa vyskytli v obci Štrba, 

a ich prezentovanie do výkazov. 

Vykazovanie podľa pôvodného spôsobu účtovania do 31. 12. 2007 prezentuje rok 

2007. Novelizované účtovníctvo je zastúpené rokmi 2008 – 2010. Pre zjednodušenie a ľahšiu 

orientáciu sú hodnoty vo výkazoch uvedené v eurách, hoci Slovenská republika prijala menu 

Euro aţ k 1. 1. 2009.  

Nasledujúca tabuľka
40

: Tab. 4.1.1 Vybrané účtovné prípady znázorňuje účtovanie 

v prelomových rokoch 2007 a 2008 ako aj v rokoch 2009 – 2010. 

 

Tab. 4.1.1 Vybrané účtovné prípady    

                                                 
40

 Kvôli úspore miesta som pouţila jednu tabuľku pre oba roky. 

Účtovanie v rokoch:  2007 
2008,  

2009, 2010 

P. č. Text Suma  € MD D MD  D 

1. DFA Nákup DNM – software 10 000 041 321 041 321 

2. VBÚ Úhrada DFA – software 10 000 321 

218 

234 

231 

321 221 

3. Protokol Zaradenie softwaru do pouţívania 

Protokol o zaradení majetku do pouţívania 

10 000 013 

211 

041 

901 

013 041 

4. Interný 

doklad 

Účtovný ročný odpis softwaru  

(doba pouţívania 4 roky: 
 

 ) 

2 500 470 

901 

073 

211 

551 073 

5. Interný 

doklad 

Vyradenie softwaru, ktorý nie je plne odpísaný 

v dôsledku škody (OC = 10 000, oprávky = 2 500) 

7 500 

7 500 

460 

901 

073 

211 

549 

073 

073 

013 

6. VBÚ Poskytnutie preddavku na nákup počítača 1 000 052 

218 

234 

231 

052 221 

7. DFA Nákup počítača 1 500 042 321 042 321 

8. ID Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní 

dodávky dodávateľom 

1 000 321 052 321 052 

9. VBÚ Úhrada rozdielu 500 321 

218 

234 

231 

321 221 

10. Protokol Zaradenie počítača do pouţívania 

Protokol o zaradení majetku do pouţívania 

1 500 022 

211 

042 

901 

022 042 

11. ID Účtovný ročný odpis softwaru  

(doba pouţívania 4 roky: 
 

) 

375 470 

901 

082 

211 

551 082 

12. DFA Nákup materiálu 2 100 111 321 111 321 

13. Príjemka Prevzatie materiálu na sklad 1 850 112 111 112 111 
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14. Výdajka Spotreba materiálu 800 410 112 501 112 

15. VBÚ Úhrada DFA za materiál 1 000 

 

321 

218 

234 

231 

321 221 

16. ID K 31.12.prevod konečného zostatku účtu 111, 

v prípade, ţe účtová jednotka má 

dodávataeľskú faktúru za materiál, ktorý ešte 

neprevzala na sklad 

250 119 111 119 111 

17. PPD Inkaso správnych poplatkov v hotovosti 50 235 

261 

215 

217 

211 633 

18. PPD Inkaso za poskytnuté sluţby v hotovosti, 

vyhlasovanie rozhlasom, kopírovacie sluţby 

10 235 

261 

215 

217 

211 602 

19. VBÚ Nákup drobného materiálu účtovaného rovno 

do spotreby 

500 410 

218 

234 

231 

501 221 

21. ID Predpis HM zamestnancom 5 500 440 331 521 331 

20. VPD Výplata miezd na osobné účty 5 000 331 

218 

234 

231 

331 221 

21. VPD Nákup známok a ich okamţitá spotreba 200 410 

218 

234 

231 

518 221 

22. VPD Nákup cenín v hotovosti (známky a kolky)  500 263 

218 

234 

261 

213 211 

23. Výdajka Výdaj známok do spotreby 150 410 263 518 213 

24. Výdajka Výdaj kolkov do spotreby 350 480 263 538 213 

25. DFA Nákup stravných lístkov 50 263 321 213 321 

26. VBÚ Úhrada za stravné lístky 50 321 

218 

234 

231 

321 221 

27. ID Zúčtovanie stravných lístkov: 

- príspevok zamestnávateľa (55 %) 

- cena stravných lístkov hradená zamestnancami 

- príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 

 

28 

20 

2 

 

420 

335 

952 

 

263 

263 

263 

 

527 

335 

472 

 

213 

213 

213 

28. VBÚ Prijatý preddavok od odberateľa na BÚ 200 231 324 221 324 

29. VBÚ Podiel na daniach v správe štátu 

- výnos dane z príjmov FO 

9 000 235 

231 

214 

217 

221 632 

30. VBÚ Úhrada záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov 

voči zamestnanom 

1 000 331 

218 

234 

231 

331 221 

31. VBÚ Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti  500 342 

218 

234 

231 

342 221 

32. VBÚ Úhrada záväzkov voči orgánom sociálneho 

a zdravotného poistenia 

800 336 

218 

234 

231 

336 221 

33. VBÚ Poskytnutý beţný transfer rozpočtovej 

(príspevkovej)  organizácii vo svojej 

zriaďovacej pôsobnosti z prostriedkov obce 

1 900 

 

1 900 

212 

218 

213 

218 

231 

212 

234 

231 

584 

 

584 

221 

 

221 

34. VBÚ Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov 

z beţného transferu od rozpočtovej 

(príspevkovej) organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce v rámci účtovného obdobia 

100 231 

 

212 

 

221 584 

35. VBÚ Poskytnutý kapitálový transfer rozpočtovej 

(príspevkovej) organizácii vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti z prostriedkov 

obce 

2 000 212 

218 

213 

218 

231 

212 

234 

231 

355 

 

355 

221 

 

221 

36. VBÚ Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov 

z kapitálového transferu od rozpočtovej 

(príspevkovej) organizácie v zriaďovateľskej 

100 231 

 

212 

 

221 355 
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pôsobnosti obce 

37. VBÚ Prijatý beţný transfer so štátneho rozpočtu pre 

rozpočtovú (príspevkovú) organizáciu v  

zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

20 000 231 217 221 357 

38. VBÚ Poskytnutý beţný transfer prostredníctvom 

obce zo štátneho rozpočtu zriadenej 

rozpočtovej (príspevkovú)  organizácii 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

10 000 212 

218 

213 

218 

231 

212 

234 

231 

357 

 

357 

221 

 

221 

39. VBÚ Prijatý kapitálový transfer so  štátneho 

rozpočtu  pre rozpočtovú (príspevkovú) 

organizáciu v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

20 000 231 217 221 357 

40. VBÚ Poskytnutý kapitálový transfer 

prostredníctvom obce zo  štátneho rozpočtu  

zriadenej rozpočtovej (príspevkovú) 

organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

10 000 212 

218 

213 

218 

231 

212 

234 

231 

357 

 

357 

221 

 

221 

41. VBÚ Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov 

z beţného a kapitálového transferu zo  štátneho 

rozpočtu poskytnutého prostredníctvom obce 

od rozpočtovej (príspevkovje) organizácie BÚ 

obce 

2 000 231 212 221 357 

42. VBÚ Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov 

z beţného a kapitálového transferu zo  štátneho 

rozpočtu poskytnutého prostredníctvom obce 

od  rozpočtovej (príspevkovje) organizácie  do 

štátneho rozpočtu 

2 000 217 231 357 221 

43. VBÚ Príjem rozpočtových príjmov zinkasovaných 

v rozpočtovej organizácií na príjmový 

rozpočtový účet a prevedených na BÚ obce, 

ktoré rozpočtová (príspevková) organizácia 

účtovala do výnosov beţné účtovného obdobia  

850 231 217 221 351 

44. VBÚ Vrátenie príjmov v zmysle § 23 zákona 

o rozpočtových pravidlách na výdavkový 

rozpočtový účet rozpočtovej organizácii – 

poskytnutý beţný transfer zriadenej 

rozpočtovej organizácii 

850 212 

218 

231 

212 

584 221 

45. VBÚ  Pohľadávka voči rozpočtovej organizácii vo 

výške nezinkasovaných rozpočtových príjmov, 

ktoré rozpočtová organizácia účtovala ako 

výnosy beţného obdobia 

1 500 378 217 351 699 

46. VBÚ Príjem nedaňových príjmov zinkasovaných 

v rozpočtovej organizácii a prevedených na 

BÚ obce, ktoré rozpočtová organizácia 

účtovala ako inkaso pohľadávky 

z predchádzajúcich rokov 

1 500 231 378 221 351 

47. VBÚ Príjem peňaţných prostriedkov formou daru od 

subjektu mimo verejnej správy na BÚ.  

Darca neurčil účet pouţitia daru. 

500 245 918 221 384 

48. VBÚ Príjem peňaţných prostriedkov formou daru od 

subjektu mimo verejnej správy na BÚ.  

Darca určil účet pouţitia daru. 

500 245 918 221 372 

49. VBÚ Príjem peňaţných prostriedkov formou daru od 

subjektu verejnej správy na beţný bankový 

účet.  

Darca neurčil účet pouţitia daru 

250 245 918 

 

221 384 
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50. VBÚ Príjem peňaţných prostriedkov formou daru od 

subjektu verejnej správy na BÚ.  

Darca určil účet pouţitia daru 

250 245 918 221 359 

51. VBÚ Príjem poukázaných prostriedkov 

z mimorozpočtového účtu rozpočtovej 

organizácie na BÚ obce 

1 300 262 

236 

918 

219 

348 

231 

 

245 

262 

215 

348 

236 

217 

221 351 

52. Predpis Zúčtovacie vzťahy k rozpočtovej organizácii 

(záväzok voči rozpočtovej organizácii v 

zmysle § 23 zákona o rozpočtových 

pravidlách) 

1 300 378 217 

 

351 354 

53. VBÚ Poukázanie prostriedkov na výdavkový 

rozpočtový účet rozpočtovej organizácie z BÚ 

obce 

1 300 212 

218 

231 

212 

354 221 

54. VBÚ Účtovanie bankového výpisu 

- prijaté úroky 

- daň z úrokov vyberaná zráţkou 

 

- poplatky za vedenie účtu 

 

50 

10 

 

10 

235 

231 

430 

218 

430 

218 

215 

217 

234 

231 

234 

231 

 

221 

591 

 

568 

 

662 

221 

 

221 

55. VBÚv,  

VBÚ 

Poskytnutie krátkodobého bankového úveru 25 000 231 

211 

217 

281 

221 231 

56. DFA Nákup DHM 10 000 042 321 042 321 

57. VBÚv Úhrada DFA priamo z  krátkodobého 

bankového úveru 

10 000 321 

218 

281 

211 

321 231 

58. VBÚv, 

VBÚ 

Splátka krátkodobého bankového úveru 1 000 218 

281 

231 

211 

231 221 

59. VBÚ Platené úroky z krátk. úveru za beţné účtovné 

obdobie, ak sú inkasované bankou z BÚ 

500 430 

218 

234 

231 

562 221 

60. VBÚv Platené úroky z krátkodobého úveru 

vyúčtované za beţné účtovné obdobie ako 

zvýšenie úveru 

500 430 281 562 231 

61. ID Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci 

(pôţičky) na základe zmluvy k.1.1.2008 len od 

subj. VS podľa zákona o rozpočt. pravidlách 

5 000 231 272 221 249 

62. ID Úroky z krátkodobej finančnej výpomoci 

vyúčtované za beţné účtovné obdobie 

100 430 

218 

234 

231 

562 249 

63. ID Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci 

(pôţičky) v lehote splatnosti 

5 000 272 231 249 221 

64. ID Predpis pohľadávky na základe zmluvy o 

krátkodobej finančnej výpomoci (pôţičky)   

5 000 378 272 378 249 

65. ID Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci 

(pôţičky) na základe zmluvy 

5 000 231 378 221 378 

66. ID Úroky z krátkodobej finančnej výpomoci  

vyúčtované za beţné účtovné obdobie 

100 430 

218 

234 

231 

562 249 

67. ID Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci 

(pôţičky) v lehote splatnosti 

5 000 272 231 249 221 

68. ID Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci FO 7 000 277 231 277 221 

69. ID Splatenie (navrátenie) poskytnutej návratnej 

finančné výpomoci od fyzickej osoby 

7 000 231 277 221 277 
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70. OFA Predaj výrobkov    – VHČ   1 500 311 601 311 601 

71. OFA Poskytnuté sluţby  – VHČ 100 311 602 311 602 

72. OFA Predaj tovaru          – VHČ 1 500 311 604 311 604 

73. ID Odpis pohľadávky z obchodného styku pri 

trvalom upustení od jej vymáhania v zmysle 

zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce – VHČ 

1 500 215 

546 

318 

311 

546 311 

74. VBÚ 

PPD 

 

Inkaso pohľadávky 

- na BÚ 

- v hotovosti 

 

1 000 

200 

 

241 

261 

 

311 

311 

 

221 

211 

 

311 

311 

75. ID Poskytnutie zľavy odberateľovi po splnení 

dodávky pred zaplatením faktúry – napr. 

dodanie výrobkov 

200 601 311 601 311 

76. ID Uplatnená reklamácia odberateľom uznaná 

dodávateľom pred zaplatením – napr. dodanie 

výrobkov 

200 601 311 601 311 

77. OFA Poskytnutie sluţieb 1 000 316 215 318 602 

78. OFA Predaj  dlhodobého hmotného majetku  

a dlhodobého nehmotného majetku 

500 378 215 378 641 

79. Výdajka Vyskladnenie materiálu  pri predaji 50 410 112 542 112 

80. OFA Predaj materiálu 100 378 215 378 642 

81. Predpis Miestny poplatok za komunálny odpad 318 315 215 318 633 

82. VBÚ Úhrady odverateľskej faktúry aj miestneho 

poplatku 

318 235 

231 

315 

217 

221 318 

83. OFA Za nájomné  500 316 215 318 648 

84. VBÚ Inkaso nájomného 500 235 

261 

316 

217 

211 318 

85. Predpis Daň z nehnuteľnosti, za psa, za pouţívanie 

verejného priestranstva, za predajné automaty, 

za nevýherné hracie automaty 

13 520 318 214 319 632 

86. VBÚ Inkaso daňových pohľadávok 12 020 235 

231 

318 

217 

221 319 

87. DFA Spotreba el. energie 1 000 410 321 502 321 

88. VBÚ Úhrada dodavateľskej faktúry za elektrickú 

energiu 

1 000 321 

218 

234 

231 

321 221 

89. ZVL HM odmeny zamestnancom  3 000 440 331 521 331 

90. ID Záväzky zo SP a ZP hradené zamestnávateľom 1 500 450 336 524 336 

91. ID Záväzky zo SP a ZP hradené zamestnancami 250 331 336 331 336 

92. ID Zálohy na daň z príjmov zo závislej činnosti 800 331 342 331 342 

93. ID Poskytnutý daňový bonus 50 342 331 342 331 

94. ID Ostatné zráţky z miezd 200 331 379 331 379 

95. ID Zákonné zráţky z miezd na základe súdneho 

rozhodnutia 

100 331 379 331 379 

96. VBÚ Výplata miezd zamestnancom 1 200 331 

218 

234 

231 

331 221 

97. VBÚ Úhrada záväzkov zo socialneho poistenia 

a zdravotného poistenia hradeného 

zamestnávateľom 

700 336 

218 

234 

231 

336 221 

98. VBÚ Úhrada záväzkov zo SP a ZP hradeného 

zamestnancami 

250 336 

218 

234 

231 

336 221 

99. VBÚ Úhrada záloh na daň z príjmu zo závislej čin. 250 342 

218 

234 

231 

342 221 
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100. VBÚ Úhrada ostatných zráţok 300 379 

218 

234 

231 

379 221 

101. VBÚ Preddavky na daň z príjmov PO platené 

v priebehu účtovného a zdaňovacieho obdobia 

200 341 241 341 221 

102. VBÚ Daň z príjmov vybraná zráţkou podľa § 43 

ZDP z úrokov 

- prijaté úroky na BÚ 

 

- vybraná daň zráţkou povaţovaná za 

preddavok dane z BÚ 

 

 

100 

 

10 

 

 

235 

231 

430 

218 

 

 

215 

217 

234 

231 

 

 

221 

 

341 

 

 

662 

 

221 

103. ID Vypočítaná daň z príjmov PO na konci 

účtovného obdobia za VHČ - účtovanie 

splatnej dane z príjmov PO 

 

40 

 

591 

 

341 

 

591 

 

341 

104. ID Predpis poplatkov podľa zákonných predpisov 

(súdne, správne...) 

100 430 345 538 345 

105. VBÚ Úhrada zákonných poplatkov 100 345 

218 

234 

231 

345 221 

106. ID Predpis tvorby sociálneho fondu 2 480 952 527 472 

107. ID Zúčtovanie kladného VH počas účtovného 

obdobia 

2 000 931 932 431 428 

108. ID Zúčtovov. nevysporiad. kladného VH k 31. 12. 2 000 931 932 431 428 

109. ID Tvorba dlhodobej ostatnej rezervy na súdne 

spory   

Tvorba zákon. rezervy na skládky odpadov – 

VHČ 

1 000 

 

1 000 

 

 

556 

 

 

941 

553 

 

552 

459 

 

459 

110. ID Čerpanie dlhodobej ostatnej rezervy na súdne 

spory 

Črpanie zákonnej rezervy na skládky odpadov 

1 000 

 

1 000 

 

 

941 

 

 

656 

459 

 

459 

652 

 

653 

111. Výdajka Spotreba kancelárskych potrieb, skladovaných 

tlačív, pohonné hmoty, učebné pomôcky,... 

1 000 410 112 501 112 

112. DFA Opravy a udrţiavanie vykonávané externým 

dodávateľom 

900 420 321 511 321 

113. DFA Za pohostenie a občerstvenie 90 420 321 513 321 

114. DFA Za audítorskú činnosť 50 420 321 518 321 

115. VBÚ Úhrada dodávateľských faktúr spolu 140 321 

218 

234 

231 

321 221 

116. ID Predpis dane z motorových vozidiel 200 420 345 531 345 

117. ID Predpis dane z nehnuteľnosti 900 420 345 532 345 

118. ID 

zmluva 

Zmluvné pokuty za nedodrţanie zmluvných 

podmienok 

150 430 321 544 321 

119. ID Splatná daň z príjmov za VHČ 268 591 341 591 341 

120.  Prevod konečného stavu nákladov. účtov 28 375 

2 500 

211 

931 

4xx 

5xx 

710 5xx 

121. ID Predpis dane z nehnuteľnosti, za psa, za 

uţívanie verejného priestranstva, predajné 

automaty, nevýherné hracie automaty 

2 000 318 214 319 632 

122. VBÚ Úhrada daní 2 000 235 

231 

318 

217 

221 319 

123. VBÚ Podiel na daniach v správe štátu 

- výnos dane z príjmov FO 

1 000 235 

231 

214 

217 

221 632 

124. ID Pohľadávka voči poplatníkom za miestny 

poplatok za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

800 315 215 318 633 
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Účtovné prípady vo vyššie uvedenom príklade, ktoré sa týkajú rozpočtovej 

(príspevkovej) organizácie nie sú uvedené vo výkazoch, pretoţe rozpočtová (príspevková) 

organizácia o nich účtuje sama.  

 

4.1 Výkaz ziskov a strát pred reformou účtovníctva verejnej 

správy a po nej 

Z vyššie uvedených účtovných prípadov bol vytvorený Výkaz ziskov a strát za 

obdobie rokov 2007 – 2010. 

Výkazy ziskov a strát sa nachádzajú v Prílohe 3. 

(správne poplatky zúčtované ako pohľadávka) 

125. PPD Úhrada pohľadávky 50 235 

261 

315 

217 

211 318 

126. PPD Správny poplatok za rybársky lístok 

inkasovaný v hotovosti 

50 235 

261 

215 

217 

211 633 

127. VBÚ Prijaté úroky 10 235 

231 

215 

217 

221 662 

128. DFA 

VBÚ 

Predplatné odbornej tlače 

- DFA zúčtovanie predplatného 

- Úhrada predplatného 

-  

Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období 

 

 

200 

200 

200 

 

410 

321 

218 

 

321 

234 

231 

 

381 

321 

 

501 

 

321 

221 

 

381 

129. Predpis  Povinnosť odvodu rozpočtových príjmov 

rozpočtovej organizácie 

850   588 351 

130. Predpis Povinnosť odvodu rozpočtových príjmov do 

rozpočtu obce 

850 378 217 351 699 

 

131. ID Prevod konečného stavu výnosových účtov 35658 

 

  6xx 710 

132.         Nulovanie príjmového rozpočt. účtu                            25 158 219 235  

133.  Nulovanie výdavkového rozpočt. účtu                          49 820 234 211  

134.  K 31.12. prevod konečného stavu výnosov                    3 700 6xx 931  

135.  K 31.12 uzatvorenie účtov VH   

- príjmov                                                                                                         

- výdavkov                                                  

 

93 958 

86 870 

 

217  

933 

 

933 

218 

 

 

 

 

136.  Uzatvorenie salda výdavkov a nákladov  

 

964 

211 

964 

211 

964 

213 

 

137.  Uzatvorenie sadla príjmov a výnosov                             25 520 

3 488 

25 158 

214 

215 

965 

965 

965 

219 
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4.2 Súvaha pred reformou účtovníctva verejnej správy a po nej 

Z vyššie uvedených účtovných prípadov bola vytvorená Súvahu za obdobie rokov 

2007 – 2010. 

Súvahy sanachádzajú v Prílohe 4. 

 

Zhrnutie o zistených rozdieloch medzi Výkazom ziskov a strát za obdobie  

2007 – 2010 a Súvahou za obdobie  2007 – 2010 

Po uzatvorení účtovných kníh k 31. 12. 2007 a k 31. 12 2008 pre porovnanie výstupov 

vykázaných vo výkaze Súvaha a vo výkaze Výkaz ziskov a strát za obdobie k 31. 12. 2007 

a za obdobie k 31. 12 2008 nie je moţné porovnať, nakoľko výsledok hospodárenia za rok 

2007 je prebytok hospodárenia vo výške 7 088 €, prevod zúčtovania príjmov a výdavkov je  

výsledok rozpočtového hospodárenia.  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2008 je záporný výsledok 

hospodárenia vo výške –325 €, je to rozdiel nákladov a výnosov. Z výstupov k 31. 12. 2008 

nie je  moţné zistiť rozpočtový hospodársky výsledok kladný alebo záporný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami, o ktorých sa v účtovníctve neúčtuje, len sa vedie evidencia príjmov 

a výdavkov pri bankovom účte a v pokladnici podľa rozpočtovej klasifikácie. 

Výkaz ziskov a strát v roku 2007 sú náklady na prevádzku vo výške 28 375 € a v 

roku 2008 ich hodnota predstavovala 33 605 €. Rozdiel je 5 230 €, a to v roku 2007 sa 

príspevok na originálne kompetencie neúčtoval do nákladov, ale v roku 2008 áno, a to na účte 

584 – Poskytnutie transferu na originálne kompetencie v hodnote 4 550 €, o rezervách sa tieţ 

neúčtovalo - 1 000 € rezerva na súdne spory a niektoré prípady sa do nákladov účtovali v roku 

2007, ale v roku 2008 nie napr. predplatné. 

Pre porovnanie spôsobu účtovania k 31. 12. 2007 a akruálneho účtovania k 31. 12. 

2008 sú aj výstupy vykázané v súvahe rozdielne. 

Súvaha sa nedá tieţ porovnať, lebo v roku 2008 má úplné iné prevedenie, sú tam 

opravné poloţky, rezervy, poskytnuté transfery. súvaha je podobná, ako majú podnikatelia.   

V Súvahe k 31. 12. 2007 stav majetku je 37 673 € je krytý vlastnými zdrojmi majetku. 

V Súvahe k 31. 12. 2008 stav majetku je 36 883 €, rovná sa vlastnému imaniu 

a záväzkom. 
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4.3 Porovnávanie rozdielov vo vykazovaní a postupoch 

účtovania v období 2007 – 2010 

Od 1. januára 2008 vstúpilo do platnosti opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

Novelizácia účtovníctva priniesla prechod z hotovostného účtovníctva na účtovníctvo 

akruálne. Rozdiel medzi uvedenými systémami uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Tab. 4.3.1 Komparácia hotovostného a akruálneho účtovníctva    

Hotovostné účtovníctvo Akruálne účtovníctvo 

Zaznamenáva peňaţné transakcie 

(koľko sme dostali, koľko sme zaplatili, 

koľko máme v banke na účte).  

Výsledkom toho je, ţe výnosy a 

prijaté transfery nie sú vedené na účtoch, 

dokiaľ neprídu peniaze, a tieţ nie sú 

zachytené v majetkových fondoch.  

Náklady a poskytnuté transfery sú 

zaznamenané, aţ keď sú vyplatené, a taktieţ 

nie sú v majetkových fondoch.  

Hotovostné účtovníctvo z tohto 

dôvodu dáva chybný obraz o finančnej 

situácii účtovnej jednotky samosprávy. 

Napríklad peniaze z pôţičky boli zavedené 

ako príjem v beţných poloţkách a nie ako 

záväzok v súvahe. Na opravu tohto druhu 

transakcií pozná najviac hotovostných 

účtovných systémov nielen platbu, ale aj iné 

majetkové a záväzkové (aktíva a pasíva) 

zmeny počas prvotnej hotovostnej transakcie. 

Jeho základom je zachytenie 

účtovných transakcií od obdobia, ku ktorému 

vecne a časovo prislúchajú (náklady 

a výnosy, nielen príjmy a výdavky 

finančných prostriedkov).   

Finančný záznam počas času výnosu 

miesto času platby peniazmi je známy ako 

časové rozlíšenie (accrualaccounting – 

časová súvislosť zachytená v účtovníctve).  

V časovom účtovníctve sa výnos 

zaznamená, ak platba je schopná – určená. 

Nie vtedy, keď dostaneme platbu. Náklady sa 

zaznamenávajú v čase, keď nastane záväzok 

(resp. keď vznikne náklad), nie keď 

zaplatíme 

Akruálne – časové výnosy sú 

zaloţené na predpoklade, ţe príslušná platba 

príde. V skutočnosti tu môţu byť straty. 

Daňovníci môţu diskutovať o zaplatenom 

mnoţstve, termíny platieb z grantov a 
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Účtovná oprava však neupozorňuje na fakt, 

ţe v kaţdom čase vznikajúce záväzky v 

podobe kontraktov a vydaných objednávok 

nie sú odzrkadlené v účtovných záznamoch. 

Následne príslušná súvaha môţe byť 

skreslená - nadsadená. Toto môţe viesť k 

neoprávneným výdavkom samosprávy a 

potenciálnemu prekročeniu rozpočtu. 

transferov môţu byť zmenené po tom, čo 

samospráva ich má v rozpočte a minula 

peniaze. A tieţ keď sú pôvodne zapísané, 

môţu byť nad čiastkou alebo pod ňou 

konečne určenou platbou. 

 

 

Po skončení rozpočtového roka spracuje obec údaje o rozpočtovom hospodárení do 

záverečného účtu obce. V rámci vyhodnocovania záverečného účtu rozpočtového 

hospodárenia má účtovná jednotka len pomocnú evidenciu príjmov a výdavkov, beţných 

i kapitálových, vedenú pri bankovom účte a pokladnici podľa rozpočtovej klasifikácie 

vykazovaných vo finančnom výkaze. Porovnaním príjmov a výdavkov dostaneme rozpočtový 

VH, ktorý však nie je súčasťou súvahy, tzn., ţe podľa novej metodiky účtovníctva  zo súvahy 

nie je moţné prečítať – zistiť to,  ako hospodárila rozpočtová účtovná jednotka.  

Podľa Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov zastupiteľstvo obce rozhoduje o rozpočtovom hospodárení obce, čo je 

predmetom záverečného účtu, tzn. plnenie rozpočtu = rozdiel medzi (beţnými a kapitálovými) 

príjmami a (beţnými a kapitálovými) výdavkami môţe byť prebytok
41

 alebo schodok 

hospodárenia (uvedený vo výkaze FIN I-04 Výkaz o plnený rozpočtu), ktorý nie je totoţný 

s VH vykázaným v účtovníctve. 

Účtovný VH
42

, ktorý sa nachádza v súvahe, závisí od výnosov a nákladov (v podobe 

transferov, ktoré poskytujeme my, tzn. rastú nám náklady neuhradených pohľadávok 

a záväzkov). V súvahe vidíme len disponovanie s majetkom, záväzkami a pohľadávkami. 

 Stav účtu 710 – Účet VH (výsledkom ktorého je účtovný VH) sa na začiatku 

nasledujúceho účtovného obdobia prevedie na účet 431 – VH v schvaľovaní, ktorý na konci 

roka nemôţe vykazovať zostatok, preúčtuje sa teda na účet 428 – Nerozdelený HV. Tento účet 

sa nabaľuje, resp. zniţuje prostredníctvom toho, ţe existujú záväzky, prípadne je kladný 

z dôvodu majetkových účtov, ktoré ostali.  

                                                 
41

Minimálne 10 % pripadne na tvorbu rezervného fondu obce. 
42

O účtovnom výsledku hospodárenia zastupiteľstvo obce nerozhoduje. 
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Rozpočtové hospodárenie je uvedené mimo účtovníctva.  

Pôvodné účtovníctvo (do 31. 12. 2007) bolo zaloţené na obratoch skutočných príjmov 

a výdavkov, z ktorých sa odvodzovali ostatné súvislosti aj v pasívach záväzky resp., v 

aktívach pohľadávky, ktoré nám neovplyvňovali hospodársky výsledok v minulosti. 

Hospodársky výsledok bol závislý len do vývoja hotovosti. Účet 964 a 965 predstavovali 

vyrovnávacie účty (súvahové) neboli predmetom presného výsledku hospodárenia. 

 

4.4 Nasledujúci vývoj v účtovníctve verejnej správy po roku 

2008 

Projekt harmonizácie – zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva po 

zavedení a ročnej aplikácii Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor 

pokračoval aj v roku 2009, a to konsolidáciou.  

Konsolidovaná účtovná závierka má za úlohu poskytnúť informácie o účtovných 

jednotkách, ktoré patria do konsolidačného celku, akoby išlo o jednu jedinú ekonomickú 

jednotku. Tieto informácie majú zabezpečiť lepšie riadenie celku, jeho majetku a záväzkov, 

nákladov a výnosov.  

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky sa pre štátnu správu a samosprávu stalo 

povinným od 1. januára 2009. 

Legislatívna úprava, ktorá upravuje konsolidáciu v štátnej správe a samospráve, 

predstavuje: 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej 

správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní poloţiek konsolidovanej účtovnej 

závierky vo verejnej správe – ustanovuje, ako sa zostavuje konsolidovaná účtovná 

závierka
43

.  

                                                 
43

 Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku vyplýva subjektom verejnej správy zo Zákona 

o účtovníctve prvýkrát za účtovné obdobie začínajúce od 1. 1. 2009. Obce, VÚC a správcovia kapitol 

(konsolidujúce účtovné jednotky) majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak majú zriadené 

rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo ak ovládajú dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 Zákona 

javascript:void(0)


52 

 

Podľa § 22a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa 

zostavuje od roku 2010 konsolidovaná účtovná závierka na dvoch úrovniach:  

 v územnej samospráve, kde ju zostavuje obec, vyšší územný celok a správca 

rozpočtovej kapitoly – prvá úroveň, 

 v ústrednej správe, kde ju zostavuje ministerstvo financií za všetky kapitoly na základe 

konsolidovaných účtovných závierok – druhá úroveň.  

„Najprv zostavia konsolidovanú závierku subjekty verejnej správy, ktoré zriaďujú iné 

účtovné jednotky, respektíve majú majetkový podiel v obchodných spoločnostiach. 

ministerstvo financií vzápätí zostaví konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zo 

závierok jednotlivých správcov kapitol,pričom všetky konsolidované účtovné závierky 

verejného sektora musí overiť audítor.“
44

 

V predošlých vybraných účtovných prípadoch a príkladoch pre zjednodušenie 

a komplexnosť diplomovej práce uvádzam finančné hodnoty v mene euro. Slovenská 

republika však túto menu prijala aţ od 1. 1. 2009.  

V období duálneho hotovostného peňaţného obehu sa hotovosť v slovenských 

korunách prepočítala konverzným kurzom (30,1260 SKK = 1 EUR), zaokrúhlená podľa 

osobitného právneho predpisu (§ 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu 

a zaokrúhľovania súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovania, daní 

a colné účely) účtuje na osobitnom analytickom účte. Počas tohto obdobia sa účtovné sumy 

uvádzali ako slovenských korunách, tak i v eurách. 

Od začiatku roka 2010 nastala zmena aj vo vykazovaní cenných papierov určených 

na predaj, ktorým bol pridelený účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely. Cenné 

papiere a podiely, s ktorými účtovná jednotka nezamýšľa obchodovať, vykáţe na účte 069 – 

Ostatný dlhodobý finančný majetok. 

 

                                                                                                                                                         
o účtovníctve. Dcérska účtovná jednotka je ÚJ, v ktorej materská spoločnosť vykonáva kontrolu prostredníctvom 

väčšiny hlasovacích práv. 
44

 KOLLÁROVÁ, Z. Verejná správa konsoliduje účtovníctvo.[online]. 2009, [cit. 2011-01-30]. Dostupný 

z WWW: 

<http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39106550-verejna>. 

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39106550-verejna
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4.5 Súčasná situácia účtovníctva verejnej správy v Českej 

republike 

V Českej republike Uznesením vlády č. 561 zo dňa 23. mája 2007 bolo schválené 

vytvorenie jednotného účtovníctva štátu s účinnosťou od 1. januára 2010. Môţeme povedať, 

ţe ide o obdobnú zmenu legislatívy ako v Slovenskej republike v roku 2008.  

Jednotné účtovníctvo štátu predstavuje vytvorenie moderného systému, ktorý zaistí 

efektívne riadenie v oblasti hospodárenia štátu. Tak ako slovenská novelizácia, aj česká je 

zaloţená na  akruálnom princípe účtovania. Výsledkom čoho by malo byť efektívne zaistenie 

správnych a úplných informácií, a tým zvýšenie dôveryhodnosti účtovných výkazov 

príslušných účtovných jednotiek, ako aj výkazov za celú Českú republiku. 

 

Základnými princípmi vytvorenia účtovníctva štátu sú: 

 vytvorenie účtovníctva štátu v analógii s účtovníctvom podnikateľských subjektov, 

 vytvorenie podmienok na efektívne zaistenie relevantných informácií o hospodárskej situácii 

štátu a príslušných vybraných účtovných jednotiek, 

 odstránenie nejednotnosti jednotlivých evidencií a výkazov účtovných jednotiek, 

 zostavenie účtovných výkazov za Českou republiku aelektronizácia a digitalizácia účtovných 

záznamov. 

Na vytvorenie jednotného účtovníctva štátu, ktoré je základným krokom k efektívnemu 

hospodáreniu štátu, bolo nevyhnutné zabezpečiť zodpovedajúce právne prostredie. Základom 

vhodného právneho prostredia sa stal zákon č. 304/2008 Sb., ktorým sa mení zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, v znení neskorších právnych predpisov. 

V nasledujúcich podkapitolách rozpíšem najvýznamnejšie zmeny, ktoré nastali 

zavedením nového systému pre jednotné účtovníctvo štátu. 

Účtovná vyhláška 

Prechod na akruálne účtovníctvo by si vyţiadal mnoţstvo rozsiahlych zmien vo 

vyhláške č. 505/2002 Sb., a takministerstvo financií vydalo novú vyhlášku. Medzidôvody 

vydanianovej vyhlášky pre účtovné jednotky, ktoré sú územnými samosprávnymi celkami, 

príspevkovými organizáciami, štátnymi fondmi a organizačnými zloţkami štátu, patrí predovšetkým 

nové ustanovenie zákona č. 304/2008 Sb., t. j. nové povinné časti účtovnej závierky, nové metódy 

ocenenia majetku a podsúvahové účty. Ich hlavným cieľom je najmä zjednodušenie orientácie 

účtovných jednotiek v účtovnej závierke a zaistenie moţnosti ich elektronických prenosov. 
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Súvaha 

Významnou zmenou v súvahe je zavedenie štyroch stĺpcov v poloţkách aktív (brutto, 

korekcia a netto pre beţné účtovné obdobie  a stĺpec pre údaje minulého účtovného obdobia). 

V stĺpci brutto sa uvádzajú informácie o stave jednotlivých poloţiek súvahy ku 

poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré sú neupravené o výšku oprávok a opravných poloţiek.  

V stĺpci korekcia sa k rovnakému dňu uvádzajú informácie o výške oprávok a opravných 

poloţiek vzťahujúcich sa k danej poloţke súvahy.  

Stĺpec netto obsahuje informácie o stave jednotlivých poloţiek súvahy, ktoré sú 

upravené o výšku oprávok a opravných poloţiek.  

V pasívach ostávajú dva stĺpce pre poloţky beţného účtovného obdobia a pre poloţky 

minulého účtovného obdobia. 

Výkaz zisku a strát 

Výkaz zisku a strát po novom zostavujú všetky účtovné jednotky, tzn. aj 

organizačnézložky štátu. Dôvodom je zistenie informácií na zostavenie účtovných výkazov 

za Českú republiku a za dieľčie konsolidačné celky štátu. 

Vo výkaze zisku a strát sa vykazujú konečné zostatky syntetických účtov nákladov a 

výnosov a výsledok hospodárenia pred zdanením a po zdanení za účtovnú jednotku k 

súvahovému dňu. 

Výkaz zisku a strát obsahuje štyri stĺpce, a to za hlavnú a za hospodársku činnosť v 

beţnom a minulom období.  

V účtovných závierkach zostavovaných k 31. 12. 2010 účtovné jednotky vo výkaze zisku a 

strát v stĺpcoch týkajúcich sa minulého účtovného období ţiadne informácie neviedli. 

Prehľad o peňažných tokoch a prehľad o zmenách vlastného kapitálu 

Zmenou metodiky účtovníctva účtovné jednotky povinne zostavujú Prehľad o 

peňaţných tokoch a Prehľad o zmenách vlastného kapitálu. 

Prehľad o peňaţných tokoch je rozpisom vybraných poloţiek aktív a pasív a podáva informácie 

o prírastkoch a úbytkoch peňaţných prostriedkov za účtovné obdobie. 

Prehľad o zmenách vlastného kapitálu je rozpisom poloţky „Vlastní jmění" súvahy. Tento 

prehľad obsahuje štyri stĺpce. V prvom stĺpci „Minulé období“sú v jednotlivých poloţkách prehľadu 

uvedené informácie o ich stave k súvahovému dňu minulého obdobia. V druhom stĺpci „Zvýšení 

stavu" sú v jednotlivých poloţkách prehľadu uvedené informácie o zvýšení ich stavu v beţnom 

účtovnom období a vykazujú sa s kladným znamienkom. V treťom stĺpci „Sníţení stavu" sú 

uvedené informácie o zníţení stavu poloţiek v beţnom období. Obsahom štvrtého – 

posledného stĺpca s názvom „Běţné období"sú uvedené informácie o stave jednotlivých poloţiek 

k súvahovému dňu. 
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Príloha 

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je aj Príloha
45

, ktorá vysvetľuje a doplňuje 

informácie obsiahnuté v ostatných častiach účtovnej závierky.  

Účtová osnova 

Prílohou novej vyhlášky je i smerná účtová osnova. Nová smerná účtová osnovazavádza 

a ruší niektoré účtové skupiny a účty. Medzi hlavné rozdiely oproti pôvodnej úprave patrí: 

 zavedenie účtu opravných poloţiek v účtovnej triede 1 – Zásoby a opravné poloţky, 

 zmeny účtovania na účtoch v účtovnej triede 2 – Účty rozpočtového hospodárenia, krátkodobý 

finančný majetok a krátkodobé úvery a pôţičky; v účtovnej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy (boli 

zrušené účtovné skupiny 20 a 21, došlo ku zmenám v príjmových a výdavkových účtoch a ku 

zmenám zúčtovacích vzťahov), 

 zmeny v účtovnej triede 4 – Imanie, fondy, VH, rezervy, dlhodobé záväzky a pohľadávky, 

záverečné účty a zvláštne zúčtovanie, 

 účtovanie nákladov a výnosov do účtovných tried 5 – Náklady a 6 – Výnosy, vyhradenie 

účtovnej triedy 9 – (len pre) Podsúvahové účty.    

Kniha podsúvahových účtov 

Návrh novej vyhlášky významným spôsobom rozširuje skutočnosti, o ktorých má 

byť účtované na podsúvahových účtoch, napr.: „Iné aktíva a Iné pasíva ", a to budúcim 

prírastkom alebo úbytkom, ku ktorému môţe dôjsť. Podrobné postupy pre účtovanie v 

podsúvahe budú upravené v nových účtovných štandardoch. 

Nové účtovné metódy a postupy 

Od začiatku roku 2010 došlo k podstatným zmenám v oblasti účtovných 

metód a postupov: 

Oceňovanie 

Spôsob oceňovania jednotlivých zloţiek majetku a záväzkov je upravený v § 25 

novelizovaného zákona č. 563/1991 Sb. Spôsoby oceňovania jednotlivých zloţiek majetku a 

záväzkov rozlišujeme „k okamihu uskutočnenia účtovného prípadu" a „k okamihu 

zostavenia účtovnej závierky". 

Spôsoby oceňovania k okamihu uskutočnenia účtovného prípadu sú nasledujúce: 

 obstarávacou cenou – cena, za ktorú bol majetok obstaraný a súvisiace náklady s jeho 

obstaraním, 

                                                 
45

Pre účely poskytovania dát v technickej forme je nutná štrukturalizácia prílohy. 
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 vlastnými nákladmi – priame náklady vynaloţené na výrobu alebo inú činnosť, 

prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje k výrobe alebo inej činnosti, 

 menovitou hodnotou – hodnota peňaţných prostriedkov, 

 reprodukčnou obstarávacou cenou – cena, za ktorú by bol majetok obstaraný v dobe, 

kedy sa o ňom účtuje. 

K okamihu zostavenia účtovnej závierky sa oceňuje najmä reálnou hodnotou, ktorou 

rozumieme trţnú hodnotu, kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca a ocenením 

podľa zvláštnych právnych predpisov. 

Časové rozlíšenie 

Metóda časového rozlíšenia je stanovená § 69 novelizovanej vyhlášky č. 505/2002 

Sb., ktorý sa vzťahuje k § 4 ods. 8 novelizovaného zákona č. 563/1991 Sb. Platí, ţe náklady a 

výnosy sa zachytávajú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Pri účtovných 

prípadoch, ktoré sa časovo rozlišujú, musí byť známe vecné vymedzenie, výška a obdobie, 

ktorého sa týkajú. 

Náklady a výdaje, ktoré sa týkajú budúcich období, je nutné rozlíšiť vo forme:  

 nákladov budúcich období  – účet 381, 

 výdajov budúcich období – účet 383. 

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, je nutné časovo rozlíšiť vo forme: 

 výnosov budúcich období – účet 384, 

 príjmov budúcich období – účet 385. 

Opravné položky 

Podľa § 33 pôvodnej vyhlášky č. 505/2002 Sb. nevytvárali organizačné zloţky štátu, územné 

samosprávne celky, dobrovoľné zväzy obcí, regionálne rady, príspevkové organizácie a štátne 

fondy opravné poloţky. Novelizácia priniesla tvorbu, zvýšenie, zrušenie a zníţenie opravných 

poloţiek, tietobude účtovná jednotka účtovať prostredníctvom nákladového účtu 554 –Tvorba a 

zúčtovanie opravných poloţiek. 

Opravné poloţky vyjadrujú prechodné zníţenie hodnoty majetku a vytvárajú sa na 

základe inventarizácie majetku. Opravné poloţky sa tvoria pri DNM, DHM a DFM. Pri týchto 

poloţkách sa opravné poloţky tvoria len v prípade, ţe sa neoceňujú reálnou hodnotou. 

Ďalej sa opravné poloţky tvoria pri dlhodobých pohľadávkach a krátkodobých 

pohľadávkach. 

Odpisovanie majetku 

Odpisovanie majetku je upravené v § 28 zákona č. 563/1991 Sb. a v § 66 účtovnej 

vyhlášky. Vyjadruje opotrebenie majetku a vytvára zdroj reprodukcie majetku. Všetky 

„vybrané účtovné jednotky" majú povinnosť odpisovať majetok a zostavovať odpisový plán. Majetok 
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organizačných zložiek štátu bol do 31. 12. 2009 evidovaný v obstarávacích cenách a nebol 

vôbec odpisovaný. 

V prechodných ustanoveniach novelizovanej vyhlášky č. 505/2002 Sb. je stanovené, ţe 

zmenu účtovnej metódy odpisovania uskutočnia účtovné jednotky v účtovnom období začatom od 1. 

1. 2011. 

Zhrnutie štvrtej kapitoly 

Náplň štvrtej kapitoly tvoria vybrané účtovné prípady, ktoré sú zaúčtované a následne 

aj vykázané vo výkazoch (vo výkaze ziskov a strát ako aj v súvahe) za rok 2007 – 2010 tzn. 

za obdobie pred zavedením a po zavedení Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný 

sektor. Bliţšie popisujem aj vzniknuté rozdiely medzi hodnotami vo výkazoch, ktoré 

vyplývajú z reformy účtovníctva, uskutočnenej na prelome rokov 2007 a 2008.  

Podkapitola 4.4 hovorí o zmenách, ktoré sa udiali v účtovníctve verejnej správy v 

Slovenskej republiky po zavedení Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor 

(konsolidácia, zavedenie spoločnej meny Euro). 

V záverečnej časti štvrtej kapitoly (4.5) uvádzam súčasnú situáciu v účtovníctve 

verejného sektora v Českej republike.  
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5. Záver 

Účtovníctvopredstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém 

informácií v peňaţnom vyjadrení o činnosti a o výsledku hospodárenia daného subjektu. 

Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúţi ako nástroj riadenia podniku.  

Neustálemu procesu globalizácie dnes neuniká ani účtovníctvo, ktoré sa harmonizuje 

smernicami Európskej únie či Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva nielen v 

podnikateľskej sfére, ale aj vo sfére verejného sektora. Úlohou Medzinárodných účtovných 

štandardov pre verejný sektor je zabezpečiť verný a poctivý obraz vo vykazovaní údajov, ako 

aj priblíţenie sa účtovníctvu podnikateľov. 

 Cieľom mojej diplomovej práce bolo vymedziť príčiny, priblíţiť aplikáciu a analýzu 

prechodu verejnej správy na Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor a súčasne 

i porovnanie vykazovania účtovníctva pred zavedením a po zavedení štandardov v obci Štrba. 

Štúdiom dostupných materiálov (v kniţnej i elektronickej podobe), analýzou, 

porovnaním a konzultáciami s kompetentnými pracovníkmi v oblasti účtovníctva a daní som 

dospela k naplneniu vytýčených cieľov práce. 

V prvej kapitole charakterizujem účtovnú jednotku obec a pojmy s ňou 

spojené, objasňujem jej úlohy a kompetencie, rozoberám podnety prechodu zmeny 

účtovníctva verejného sektora. Hlavným podnetom bol vstup Slovenskej republiky do 

Európskej únie. 

Druhá časť hovorí o zavedení a uplatnení medzinárodných štandardov v samospráve 

a o zmenách, ktoré sa udiali na prelome rokov 2007 a 2008. 

Obsahovou náplňou poslednej časti je porovnanie vo vykazovaní účtovníctva pred 

zavedením štandardov v obci Štrba a po ňom, a to prostredníctvom vybraných účtovných 

prípadov a vytvorených výkazov. 

Podľa môjho názoru vykazovanie na základe princípov akruálneho účtovníctva je 

objektívnejšie a jednoduchšie ako pôvodný systém účtovania o čom svedčí aj účtovanie 

v štvrtej kapitole diplomovej práce, súčasťou ktorej je aj podkapitola (4.5 Súčasná situácia 

účtovnícvta verejnej správy v Českej republike) venovaná jednotnému štátnemu účtovníctvu 

v Českej republike započatému k 1. januáru 2010, kedy bola zavedená nová metodika 

v účtovníctve vo verejnom sektore, čo je obdobou aplikácie akruálneho účtovníctva 

v Slovenskej republike platnej od 1. januára 2008. 

Skúsenosti z implementácie nového účtovania a vykazovania – spôsoby postupov, 

riešenia problémov v súvislosti so zmenou v účtovníctve v Slovenskej republike môţu byť 

vhodným prínosom a návodom na riešenie obdobných problémov a vzniknutých situácií pri 

praktickej aplikácií jednotného účtovníctva štátu v Českej republike.   

Napriek mnohým kladom súčasného zavedeného účtovníctva chcem poukázať na 

jedno negatívum, ktorým je existencia dvoch výsledkov hospodárenia. Na jednej strane máme 
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účtovný hospodársky výsledok (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi), ktorý nájdeme v súvahe. 

Jeho vypovedacia schopnosť je však minimálna a pre účely verejného sektora, dovolila by 

som si tvrdiť, zanedbateľná. Na strane druhej rozpočtový výsledok hospodárenia (rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami) je veľmi dôleţitý, pretoţe o jeho pouţití, prípadne úhrade 

rozhoduje v obci obecné zastupiteľstvo. 

Na odstránenie tohto nesúladu by som navrhovala legislatívnu úpravu, ktorou by sa 

docielila transformácia účtovného výsledku hospodárenia na rozpočtový, ktorý má podstatnú 

vypovedaciu schopnosť. 
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