
 

 

Usmernenie 

k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania  

rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Slovenskej akadémie 

vied, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu 

 
 
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydáva  

k zostavovaniu účtovnej závierky a k podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou 

organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá sa transformuje na verejnú výskumnú inštitúciu, 

nasledovné usmernenie.  

 
V súlade so zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“) sa všetky organizácie 

Slovenskej akadémie vied  (štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie) od 1. júla 2018 

transformujú na verejné výskumné inštitúcie, ktoré budú zapísané v registri Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ich hlavnou činnosťou bude výskum.  

 

1. K zostaveniu účtovnej závierky  

 

V zmysle § 1 a § 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o Slovenskej akadémii vied“) Slovenská akadémia vied ako rozpočtová organizácia 

vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie, ktoré zriaďuje ako 

rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie. Uvedené organizácie Slovenskej akadémie 

vied pri účtovaní postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky                       

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

osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov.  

 

V súlade s § 21a ods. 1 zákona o Slovenskej akadémii vied všetky organizácie zriadené Slovenskou 

akadémiou vied existujúce k 30. júnu 2018 sa od 1. júla 2018 stávajú verejnými výskumnými 

inštitúciami. Podľa § 1 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii verejná výskumná inštitúcia je 

právnická osoba zapísaná v registri verejných výskumných inštitúcií. Verejná výskumná inštitúcia je 

účtovnou jednotkou, ktorá nie je založená na účel podnikania, pričom pri účtovaní postupuje v zmysle 

opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (§ 1 ods. 1 cit. opatrenia). 

Z uvedeného vyplýva, že pri transformácii štátnych rozpočtových alebo štátnych príspevkových 

organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie od 1. júla 2018 dochádza 

k zmene právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.  

 

V súlade s § 16 ods. 4 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné 

knihy vždy ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou 

účtovou osnovou.  

V zmysle § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď 

uzavrie účtovné knihy podľa § 16 cit. zákona. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného 

obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh 

uvedených v § 16 zákona o účtovníctve zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu.  
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Z uvedeného vyplýva, že všetky organizácie Slovenskej akadémie vied (účtovné jednotky), ktoré budú 

od 1. júla 2018 transformované na verejné výskumné inštitúcie uzavrú účtovné knihy a zostavia: 

 k 30. júnu 2018 mimoriadnu účtovnú závierku,  

 k 31. decembru 2018 riadnu účtovnú závierku. 

 

Takto zostavené účtovné závierky sa v zmysle § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve uložia do registra 

účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka 

zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov v § 49 ods. 11 

ustanovuje uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v lehote na podanie daňového 

priznania). V zmysle § 23b ods. 2 zákona o účtovníctve sa účtovné závierky a dokumenty uvedené  

v § 23 ods. 2 cit. zákona účtovných jednotiek verejnej správy doručujú prevádzkovateľovi registra 

účtovných závierok v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej pokladnice. 

 

2. K podávaniu daňového priznania  

 

Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, nemusí v súlade s § 41 ods. 1 zákona 

o dani z príjmov podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, 

z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. 

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem 

príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane.  

Ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie, toto priznanie podáva za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov. 

V súlade s § 41 ods. 7 zákona o dani z príjmov sa pri zmene právnej formy daňovníka končí 

zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové 

zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dňa, keď by sa 

skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.  

 

Všetky organizácie zriadené Slovenskou akadémiou vied sa od 1. júla 2018 stávajú verejnými 

výskumnými inštitúciami, ktorých zakladateľom je Slovenská akadémia vied. V rámci procesu 

transformácie Slovenská akadémia vied ako zakladateľ predkladá Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky aj zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie, údaje 

zapisované do registra verejných výskumných inštitúcií a listiny zakladané do zbierky listín. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 21a ods. 3 zákona 

o Slovenskej akadémii vied zapíše verejné výskumné inštitúcie do registra verejných výskumných 

inštitúcií od 1. júla 2018. 

Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii register verejných výskumných inštitúcií 

tvorí verejný zoznam, ktorý obsahuje údaje o verejných výskumných inštitúciách. Tento register je 

informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Rozsah údajov zapisovaných do registra verejných výskumných inštitúcií je vymedzený v § 39 ods. 2 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.  

 

Verejná výskumná inštitúcia sa v súlade s § 4 ods. 1 zákona o verejných výskumných inštitúciách 

zakladá zakladacou listinou, ktorú vydáva jej zakladateľ; deň jej vydania je dňom založenia.   

Podľa § 5 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii verejná výskumná inštitúcia vzniká dňom 

zápisu do registra verejných výskumných inštitúcií.  

 

Verejná výskumná inštitúcia nie je založená na účel podnikania, jej hlavnou činnosťou je v súlade       

s § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii najmä uskutočňovanie výskumu, zabezpečovanie 

a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy 

a techniky, ako aj poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, spolupráca v oblasti vedy a techniky 

s vysokými školami a ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj.  

S ohľadom na skutočnosť, že hlavnou činnosťou daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený  

na podnikanie, nie je výkon sústavnej činnosti za účelom dosahovania zisku, nevzniká verejným 

výskumným inštitúciám povinnosť zápisu do obchodného registra podľa § 27 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
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Keďže v predloženom prípade dochádza k zmene právnej formy daňovníka, ktorý nie je založený 

alebo zriadený na podnikanie, pri určovaní zdaňovacieho obdobia takéhoto daňovníka podľa zákona 

o dani z príjmov je potrebné postupovať primerane podľa ustanovenia § 41 ods. 7 zákona o dani 

z príjmov, hoci sa zmena právnej formy neeviduje v obchodnom registri z dôvodu neziskového 

charakteru činností týchto daňovníkov. 

 

Ak daňovníkovi, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou  

a od 1. júla 2018 sa transformuje na verejnú výskumnú inštitúciu, vznikne do obdobia transformácie 

povinnosť podať daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podá toto daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018.  

Daňovník, ktorý je od 1. júla 2018 verejnou výskumnou inštitúciou a vznikne mu povinnosť podať 

daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podá toto daňové priznanie  

za zdaňovacie obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018. 

 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  

Odbor daňovej metodiky  

Jún 2018 

 

 


