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Zhrnutie
Tento pracovný postup je určený pre používateľov rozpočtového informačného systému pre
samosprávu (RIS.SAM). Obsahuje popis funkcionality, ktorá je určená na spracovanie údajov v module
RISSAM.Rozpočet (§ 12 zákona č. 583/2004 Z. z., bod 4.), počas obdobia posunu lehôt na ich
predkladanie v zmysle a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Hlavným cieľom je upozorniť používateľov na špecifické funkcionality, ich závislosti a nutnosti
dodržiavania postupnosti procesných krokov tak, aby mohli byť naplnené všetky legislatívne
povinnosti.
Obsah dokumentu je platný pre verziu aplikácie 2.8 dostupnú od 1.8. 2018.
Pracovný postup je spracovaný dodávateľom informačného systému PosAm, spol. s r. o..
Aktualizovaná verzia je dostupná na stránke www.cpu.datacentrum.sk v sekcii Dokumenty a postupy
/ Postupy.

Spracoval: PosAm, spol. s r. o.
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Legislatívne východisko

1.1 Zákon č. 67/2020 Z. z.
Národná rada SR schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol
účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 4. 4. 2020.
V rámci spoločného legislatívneho východiska v oblasti rozpočtu a v oblasti účtovníctva sa v §
20 zákona uvádza, že počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za
dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania podľa §21 ods. 1, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia
pandémie podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.
K uvedenému zákonu vydalo Ministerstvo financií SR materiál „Informácia pre subjekty územnej

samosprávy k poskytovaniu údajov do rozpočtového informačného systému pre
samosprávy v súvislosti s obdobím pandémie“ zo dňa 6.4.2020. Tento je zverejnený
v aplikácii RIS.SAM na vstupnej obrazovke v časti „Dokumenty“.

1.2 Zákon č. 583/2004 Z. z.
Ustanovenie v § 20 a § 21 zákona č. 67/2020 Z. z sa vzťahuje aj na povinnosti obcí a VÚC pri
poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu prostredníctvom
modulu „RISSAM.rozpočet“ podľa § 12 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že posudzovanie termínov sa týka nasledovných povinnosti:
a) predkladanie údajov schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok a rozpočty na
nasledujúce roky,
b) predkladanie údajov upraveného rozpočtu,
c) predkladanie údajov skutočného plnenia rozpočtu,
d) predkladanie údajov schváleného programu a skutočného plnenia programu obce a programu
vyššieho územného celku.
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2.1

Popis súvisiacej funkcionality a závislostí
Nutnosť postupného spracovania období
V module RISSAM.Rozpočet sa údaje upraveného rozpočtu a skutočného čerpania nahrávajú do
tzv. zaúčtovacích období. Zaúčtovacie obdobie je mesiac, ku ktorému prislúchajú údaje (stav k
poslednému dňu tohto mesiaca), ktoré majú byť do systému nahrávané. Zaúčtovacie obdobie sa
štandardne automaticky uzatvára uplynutím obdobia definovaného v § 12 ods. 4) písm. b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z.. Pre úpravy a skutočnosť plnenia rozpočtu je to do 30. kalendárneho dňa
v mesiaci, ktorý nasleduje po období, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu (mesiac) alebo
nastalo skutočné plnenie rozpočtu (kvartál).
Údaje do nasledujúceho zaúčtovacieho je možné štandardne nahrávať, až po skončení (uplynutí
termínov) a uzatvorení predchádzajúceho obdobia. Počas obdobia trvania pandémie nastáva
zmena oproti štandardnému stavu a to v tom, že zaúčtovacie obdobia nebudú ukončované
automaticky systémom v legislatívnych termínoch, ale používateľ sa sám rozhodne kedy
zaúčtovacie obdobie zmení.
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Upozornenie: Z pohľadu závislostí a funkcionality informačného systému je nutné údaje
nahrávať chronologicky za sebou, teda postupne po mesiacoch. Posun do ďalšieho mesiaca
používateľ vykoná v aplikácií sám pomocou funkčnosti Zmena zaúčtovacieho obdobia.
Napr. používateľ nahrá údaje do mesiaca marec, následne do mesiaca apríl, potom do
mesiaca máj, atď..
Nie je možné, aby používateľ nahrával údaje striedavo v ľubovoľných mesiacoch. Napr. aby
najprv nahral údaje do mesiaca máj a následne chcel nahrať údaje do niektorého
z predchádzajúcich mesiacov – apríl, marec, február...
Ak používateľ bude nahrávať údaje do mesiaca, v ktorom by podľa zákona malo byť nahraté aj
skutočné čerpanie (marec, jún, september, december), musí nahrať do daného mesiaca všetky
údaje, t.j. upravený rozpočet aj skutočnosť. Nie je teda možné skutočnosť čerpania rozpočtu
dohrávať do kvartálnych mesiacov dodatočne.
Chronológia platí aj pri nahrávaní skutočného čerpania ak je obec v rozpočtovom provizóriu.

2.2

Zmena zaúčtovacieho obdobia
Zmenu mesiaca (zaúčtovacieho obdobia) smerom do budúcnosti je potrebné urobiť
samostatne za predkladanie údajov prislúchajúcich úradu obce a samostatne prislúchajúcich
rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii (t.j. zmena obdobia sa robí samostatné podľa IČO).
Poznámka: Túto aktivitu odporúčame koordinovať obcou s jej organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti s cieľom, aby boli za celú obec údaje nahrávané v
rovnakých mesiacoch.
Zmena mesiaca (zaúčtovacieho obdobia) sa vykonáva v aplikácii cez menu: Rozpočet / Úprava
rozpočtu - ikona modrý kľuč.
Z dôvodu pandémie je prvým dlhodobo otvoreným obdobím marec 2020. Ak úrad alebo
organizácia bude schopná z dôvodu technických alebo organizačných obmedzení nahrať marcové
údaje napr. až v júli, informačný systém jej to umožní aj dodatočne. Údaje pre ďalšie mesiace
bude môcť nahrať až potom, ako si posunie mesiac (zaúčtovacie obdobie) z marca na
požadovaný mesiac v budúcnosti.
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Postupy spracovania

3.1 Rozpočet EKO
Vo funkcionalite Rozpočet EKO nenastali v súvislosti s opatrením MFSR žiadne zmeny.
3.2 Detailný rozpis Schváleného rozpočtu
Vo funkcionalite rozpisu a odoslania Schváleného rozpočtu nenastali v súvislosti s opatrením MFSR
žiadne zmeny.
3.3 Predloženie Upraveného rozpočtu
Spôsob predkladania Upraveného rozpočtu počas roku sa v súvislosti s legislatívnymi posunmi
termínov nemení. Výnimkou v procese je dôsledné sledovanie do ktorého mesiaca (zaúčtovacieho
obdobia) používateľ údaje predkladá.
Upravený rozpočet je možné do systému nahrať manuálne alebo importom .CSV súborov:
•
•

212 PRÍJMY Štandardný rozpočet Úpravy
222 VÝDAVKY Štandardný rozpočet Úpravy

Predpoklad: pre nahratie Upraveného rozpočtu manuálne alebo importom súboru musí v systéme
existovať na rok 2020 rozpočet a musí byť v stave Schválený-Kompletný
1.
2.
3.
4.

Postup pre prácu na úrade obce alebo na organizácii
Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet“

5. Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” pri rozpočte na rok 2020 otvoríme obrazovku s
rozpočtovými položkami
6. V hlavičke rozpočtu skontrolujeme nastavený mesiac:
7. Pokiaľ chceme nahrať údaje do tohto mesiaca môžeme to vykonať manuálne cez tlačidlo
„Upraviť rozpočtové položky práve zobrazené na obrazovke“
alebo
importom cez menu „Tvorba a úpravy rozpočtu > Import > Rozpočtu“
8. Posunutie mesiaca (zaúčtovacieho obdobia):
• Klikom na časový interval
otvoríme okno „Zmena aktuálneho
zaúčtovacieho obdobia“
• V poli „Cieľové obdobie“ vyberieme nasledujúci mesiac (zaúčtovacie obdobie)

• Klikneme na tlačidlo „Uložiť“
• Systém zmenil mesiac (zaúčtovacie obdobie)
9. Ak nechceme nahrať údaje do tohto mesiaca pre posun do ďalšieho mesiaca opakujeme
postup z bodu 8)
Upozornenie: Zmena zaúčtovacieho obdobia na skoršie obdobie (spätne) nie je možná.
Poznámka: Podľa informačného materiálu MFSR k poskytovaniu informácií do RIS.SAM zo
dňa 6.4.2020 „Vo vzťahu k údajom upraveného rozpočtu na mesačnej báze bude MF SR
považovať za údaje poskytnuté v súlade s prijatým zákonom č. 67/2020 Z. z. aj kumulatívne
údaje upraveného rozpočtu ku koncu príslušného štvrťroka.“ T.j. predkladať úpravy
rozpočtu je možné na mesačnej báze, alebo kumulatívne údaje ku koncu príslušného
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štvrťroka, kedy sa predkladá skutočnosť čerpania rozpočtu (marec, jún, september,
december).
Poznámka: Túto aktivitu odporúčame koordinovať obcou s jej organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti s cieľom, aby boli za celú obec údaje nahrávané v
rovnakých mesiacoch.

3.4 Predloženie Skutočného čerpania
Spôsob predkladania Skutočného čerpania rozpočtu počas roku sa v súvislosti s legislatívnymi
posunmi termínov sa nemení. Výnimkou v procese je dôsledné sledovanie do ktorého mesiaca
(zaúčtovacieho obdobia) používateľ údaje predkladá.
Skutočné čerpanie rozpočtu je možné do systému nahrať manuálne alebo importom .CSV súborov:
•
•

213 PRÍJMY Štandardný rozpočet Skutočnosť
223 VÝDAVKY Štandardný rozpočet Skutočnosť

Skutočné čerpanie spolu s upraveným rozpočtom je možné nahrať spolu importom .CSV súborov
ktoré obsahujú obidva údaje. Sú to súbory:
•
•

214 PRÍJMY Štandardný rozpočet Úpravy a skutočnosť
224 VÝDAVKY Štandardný rozpočet Úpravy a skutočnosť

Predpoklad: pre nahratie Skutočného čerpania rozpočtu manuálne alebo importom súboru musí v
systéme existovať na rok 2020 rozpočet a musí byť v stave Schválený-Kompletný
1.
2.
3.
4.

Postup pre prácu na úrade obce alebo na organizácii
Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet“

5.

Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” pri rozpočte na rok 2020 otvoríme obrazovku s
rozpočtovými položkami
V hlavičke rozpočtu skontrolujeme nastavený mesiac:
Pokiaľ chceme nahrať údaje do tohto mesiaca môžeme to vykonať manuálne cez tlačidlo

6.
7.

8.

9.

„Upraviť rozpočtové položky práve zobrazené na obrazovke“
alebo
importom cez menu „Tvorba a úpravy rozpočtu > Import > Rozpočtu“
Posunutie mesiaca (zaúčtovacieho obdobia):
• Klikom na časový interval
otvoríme okno „Zmena aktuálneho
zaúčtovacieho obdobia“
• V poli „Cieľové obdobie“ vyberieme nasledujúci mesiac (zaúčtovacie obdobie)

• Klikneme na tlačidlo „Uložiť“
• Systém zmenil mesiac (zaúčtovacie obdobie)
Ak nechceme nahrať údaje do tohto mesiaca pre posun do ďalšieho mesiaca opakujeme postup z
bodu 8)
Upozornenie: Zmena zaúčtovacieho obdobia na skoršie obdobie (spätne) nie je možná.
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3.5 Predloženie skutočného čerpania Rozpočtového provizória
Spôsob predkladania Skutočného čerpania Rozpočtového provizória počas roku sa v súvislosti
s legislatívnymi posunmi termínov sa nemení. Výnimkou v procese je dôsledné sledovanie do
ktorého mesiaca (zaúčtovacieho obdobia) používateľ údaje predkladá.
Skutočné čerpanie Rozpočtového provizória je možné do systému nahrať manuálne alebo importom
.CSV súborov:
-

216 Príjmy Rozpočtové provizórium Skutočnosť
226 Výdavky Rozpočtové provizórium Skutočnosť

Predpoklad: pre nahratie Skutočného čerpania Rozpočtového provizória manuálne alebo importom
súboru musí v systéme existovať na rok 2020 Provizórium a musí byť v stave Schválený-Kompletný
1.
2.
3.
4.
5.

Postup pre prácu na úrade obce alebo na organizácii
Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet“
Klikom na ikonu
„Zobraziť úpravy rozpočtu” pri Provizóriu na rok 2020 otvoríme
obrazovku s rozpočtovými položkami
6. V hlavičke rozpočtu skontrolujeme nastavený mesiac:
7. Pokiaľ chceme nahrať údaje do tohto mesiaca môžeme to vykonať manuálne cez tlačidlo
„Pridať skutočnosti“
alebo importom cez menu „Tvorba a úpravy
rozpočtu > Import > Rozpočtu“
8. Posunutie mesiaca (zaúčtovacieho obdobia):
• Klikom na časový interval
otvoríme okno „Zmena aktuálneho
zaúčtovacieho obdobia“
• V poli „Cieľové obdobie“ vyberieme nasledujúci mesiac (zaúčtovacie obdobie)

• Klikneme na tlačidlo „Uložiť“
• Systém zmenil mesiac (zaúčtovacie obdobie)
9. Ak nechceme nahrať údaje do tohto mesiaca pre posun do ďalšieho mesiaca opakujeme
postup z bodu 8)
Upozornenie: Zmena zaúčtovacieho obdobia na skoršie obdobie (spätne) nie je možná.
3.6 Prechod z Rozpočtového provizória do Schváleného rozpočtu
V prechode z Rozpočtového provizória do Schváleného rozpočtu nenastali v súvislosti s legislatívnymi
posunmi termínov žiadne zmeny.
Treba si však uvedomiť, že v momente odoslania Schváleného rozpočtu systém nastaví rozpočtové
provizórium ako Ukončené a už do neho nie je možné nahrávať skutočné čerpanie. Takže ak
zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2020 napr. 15. apríla je potrebné najprv nahrať do
Rozpočtového provizória skutočné čerpanie k 31.3. a až následne cez informačný systém odoslať
Schválený rozpočet na MF.
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Pri nahratí a odoslaní schváleného rozpočtu informačný systém nastaví mesiac (zaúčtovacie obdobie)
podľa vzorca: mesiac v ktorom bol schválený rozpočet v systéme odoslaný – 1. Napríklad ak
používateľ odošle schválený rozpočet 6.4.2020, tak systém nastaví zaúčtovacie obdobie na marec
2020.

8
Pracovný postup, verzia 1.03 (20200407)
RISSAM.rozpočet - Predkladanie rozpočtových údajov počas posunu legislatívnych lehôt z dôvodu pandémie choroby COVID-19
Spracoval: PosAm, spol. s r. o.

