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Informácia 
 

k spôsobu  predkladania účtovnej závierky 
pre podnikateľské subjekty  a neziskové organizácie, ak sú subjektom verejnej správy 

 
 

 
Dňa 14.1.2021 bolo zverejnené nové Metodické usmernenie MF SR k spôsobu ukladania 
dokumentov do Registra účtovných závierok za  neziskové organizácie, podnikateľské subjekty a účtovné 
jednotky založené zákonom, ak sú subjektmi verejnej správy.  
 
Novým usmernením sa ruší možnosť predkladania dokumentov cez e-mail dokumentyruz@mfsr.sk. 
Ďalšie informácie sú zverejnené aj v Metodickom pokyne MF SR na stránke Registra účtovných závierok, v časti 
FAQ. 
 
 Toto usmernenie platí aj pre obchodnú spoločnosť, štátny podnik, neziskovú organizáciu, verejnoprávnu 
inštitúciu, združenie a záujmové združenie právnických osôb, európske zoskupenie územnej spolupráce 
a fond, ak tento subjekt je zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa 
osobitného predpisu a zaradený vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 20102 v 
inštitucionálnom subsektore ústrednej štátnej správy pod kódom S.13110 alebo v subsektore miestnej 
samosprávy pod kódom S.13130. 
 
Kód inštitucionálneho sektora organizácie je možné si overiť na webovom sídle ŠÚ SR www.statistics.sk v časti 
Databázy – Register organizácií. Po zadaní vyhľadania organizácie cez IČO alebo názov sa kliknutím na názov 
organizácie zobrazia detailné informácie o subjekte, napr. dátum vzniku, adresa, právna forma, sektor atď.   
 
 
Postup ukladania účtovných závierok za ostatné subjekty verejnej správy je uvedený v metodickom 
usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/004580/2021-31. Toto usmernenie definuje technický 
spôsob ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítorov pre dané subjekty nasledovne:  

 Obchodné spoločnosti štátu a štátne podniky vo verejnej správe, verejné vysoké školy, Sociálna 

poisťovňa, subjekty založené zákonom a ďalšie subjekty ústrednej správy používajú na ukladanie 

dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (CKS).  

 Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod vyššími územnými celkami zaradené vo verejnej 

správe používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný 

systém (CKS).  

 Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod obcami zaradené vo verejnej správe používajú na 

ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Rozpočtový informačný systém samosprávy 

(RISSAM.výkazy). Uvedené neplatí pre obchodné spoločnosti obcí z pilotnej konsolidácie vo verejnej 

správe, ktoré majú prístup do CKS.   

 
Bližšie informácie o štruktúre súborov a postupe ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok 
prostredníctvom systémov CKS a RISSAM.výkazy sú dostupné na webovej stránke MF SR 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/home/faq
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https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/metodicke-usmernenie-ostatne-subjekty-vs-verejne-
vysoke-skoly-slovensky-pozemkovy-fond-k-ukladaniu-iuz-do-registra/  

 

Na základe vyššie uvedeného, subjekty verejnej správy, ktoré podávajú daňové priznanie podľa zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nepredkladajú účtovnú závierku spolu 
s daňovým priznaním cez portál Finančnej správy SR, ale prostredníctvom systémov CKS resp. 
RISSAM.výkazy. 

 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                        Centrum podpory pre dane 
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