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Štruktúra súboru FVV_KC.csv pre import 

formulára vzájomných vzťahov konsolidovaného 

celku do RISSAM (podklad pre pilotnú prevádzku) 

Obciam a mestám, ktoré majú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo podiely v dcérskych účtovných jednotkách 

(obchodných spoločnostiach) vyplýva v zmysle § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. povinnosť 

zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KÚZ) a prostredníctvom informačného systému RISSAM.výkazy ju 

predkladať Ministerstvu financií SR (MFSR). Poskytnuté údaje sú následne uložené vo verejnej časti Registra účtovných 

závierok a zároveň vstupujú do súhrnnej účtovnej závierky štátu. 

Ministerstvo financií SR od roku 2018 podporuje proces samotného zostavovania KÚZ v územnej samospráve 

prostredníctvom funkčného rozšírenia IS RISSAM.výkazy. To znamená, že obce a mestá, ktoré nemajú vhodný 

informačný systém alebo KÚZ tvoria v pomocných evidenciách (napr. Excel), ju môžu v RISSAM.výkazy aj priamo zostaviť 

s využitím už existujúcich dát (napríklad predložené výkazy IUZ). 

Jedným z prvých krokov procesu zostavovania KÚZ je odsúhlasovanie vzájomných vzťahov medzi organizáciami 

v konsolidovanom celku (KC). Tento krok sa realizuje prostredníctvom formulára vzájomných vzťahov (FVV), ktorého 

obsah je definovaný  na stránke www.finance.gov.sk  v časti  Financie / Štátne výkazníctvo / Účtovná konsolidácia vo 

verejnej správe / Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce RISSAM v časti “2. Formulár vzájomných 

vzťahov v rámci KC obce/mesta RISSAM.výkazy”. 

S cieľom eliminovať manuálne zadávanie údajov a znížiť rozdiely vo vzájomných vzťahoch je možné v RISSAM.výkazy 

obsah FVV KC nahrať načítaním údajov v štandardizovanom formáte súboru CSV. 

Tento materiál slúži ako podklad pre dodávateľov informačných systémov, z ktorých sú údaje o vzájomných vzťahoch 

exportované. 

Na vyššie uvedenej stránke MFSR sú pre obce, mestá a organizácie ich konsolidovaného celku sprístupnené okrem vzoru 

FVV KC nasledovné dokumenty, ktoré súvisia s procesom zostavovania KÚZ: 

− Konsolidačné tabuľky pre zostavenie KÚZ obce v RISSAM.výkazy 

− Manuál k vyplneniu konsolidačných tabuliek v rámci KC obce/mesta v RISSAM 

− Príručka používateľa pre spracovanie konsolidačných operácií obce/mesta v RISSAM.výkazy 

− RISSAM.výkazy – Často kladené otázky ku KÚZ 

− Kontroly – technický popis IUZ, KUZ, FVV, KT (2019) 

− Prevodový mostík pre podnikateľov (pre účely FVV SC, FVV KC, konsolidačné tabuľky a výkazy závierky 

v štruktúre ROPO 

 

 

 

  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/uctovna-konsolidacia-vo-verejnej-sprave/dokumenty-subjekty-uzemnej-samospravy-predkladajuce-formular-vzajomnych-vztahov-podla-22a-zakona-uctovnictve/
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História dokumentu (záznamy o zmenách) 

Verzia Popis verzie a zmien Dátum 

1.00 Pracovná verzia dokumentu – určené pre pilotnú prevádzku  1. 12.2020 

1.01 Pilotná prevádzka - úprava kapitoly Sekcia: prevodSpravyMajetku (str. 20) 
- rozšírený počet stĺpcov z 5 na 6 a do tabuľky pribudol riadok 4  

21.12.2020 

1.02 Pilotná prevádzka - úprava kapitol obstaranieMajetku a prevodSpravyMajetku 
- odstránenie vybraných účtov zo zoznamu povolených hodnôt 

22.01.2021 
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Vysvetlivky k importu CSV súboru 

Popis a zloženie CSV súboru 

Výkaz je možné importovať jedným súborom, ktorého názov je zložený zo skratky výkazu uvedenej v špecifikácii a 

prípony .csv (ďalej len "CSV súbor"). 

Základné charakteristiky CSV súboru 

Encoding - kódovanie CSV súboru je UTF-8 

QuoteChar - jednotlivé hodnoty v CSV súbore sú ohraničené v úvodzovkách  (napr. "ico" "rok" "datum") 

SeparatorChar - jednotlivé hodnoty na riadku sú od seba oddelené čiarkami (napr. "25", "48", "712") 

EscapeChar - ak hodnota obsahuje úvodzovky, je potrebné aby im predchádzal znak spätného lomítka (napr. ""\"") 

NullValue - v prípade neuvedenia hodnoty stĺpca sa medzi čiarky neuvádza nič (napr. "a",,"c") 

 

Základná štruktúra CSV súboru 

CSV súbor sa skladá z jednej alebo viacerých sekcií, ktoré sú od seba oddelené prázdnym riadkom. Každá sekcia môže 

mať ľubovoľný počet stĺpcov. Z pohľadu riadkov sa sekcia skladá z troch častí: 

   •  identifikátor sekcie a počet riadkov v údajovej časti - 1 riadok určený na identifikáciu sekcie (napr. "hlavicka,1") 

   •  hlavičky stĺpcov - 1 riadok s identifikátormi stĺpcov  (napr. "ico", "rok","mesiac") 

   •  hodnoty stĺpcov - 1 a viac riadkov so samotnými údajmi sekcie (napr. "12345678", "2016","12") 

 

schéma sekcie: 

identifikátor,počet riadkov 

hlavička hlavička hlavička hlavička hlavička 

hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota 

hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota 

 

príklad sekcie (tabuľka s pevným počtom riadkov): 

"suvaha-aktiva,2" 

"R" "S1" "S2" "S3" "S4" 

"R1" "100.00" "250.00" "0.00" "470.00" 

"R2" "80.00" "12.50" "490.00" "0.00" 

 

Identifikátor sekcie 

Na začiatku každej sekcie musí byť uvedený jej identifikátor a počet riadkov v údajovej časti (do počtu riadkov sa 

nezarátava riadok s identifikátorom sekcie a hlavičkou stĺpcov). Napr. v prípade sekcie hlavicka je v prvom riadku 

uvedené: "hlavicka,1". Identifikátor sekcie a počet riadkov sa zapisujú ako jedna CSV hodnota (t.j. do spoločných 

úvodzoviek) a sú oddelené čiarkou bez medzier. Názvová konvencia identifikátora sekcie: malé písmená a 

separátorom je pomlčka (napr. uctovna-jednotka, suvaha-pasiva). 
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Hlavičky stĺpcov 

V prípade sekcie, ktorá obsahuje tabuľku s pevným počtom riadkov sa v prvom stĺpci uvádza stĺpec s indexom, ktorý 

má v hlavičke názov "R", v prvom riadku "R1", v druhom riadku "R2", atď. Počet riadkov indexu zodpovedá počtu 

riadkov v tabuľke. V ďalších stĺpcoch sa uvádza písmeno S a číslo stĺpca. Napr. v prípade tabuľky s piatimi stĺpcami sa 

do hlavičky uvádza: "R","S1","S2","S3","S4","S5".V pripade sekcie, ktorá obsahuje tabuľku s dynamickým počtom 

riadkov sa niekoľko prvých stĺpcov začína spravidla malým písmenom a nasledujúce stĺpce sú číslované. Napr. v 

prípade tabuľky s tromi stĺpcami (a, 1, 2) sa do hlavičky uvádza: "Sa","S1","S2". 

Hodnoty stĺpcov 

V údajovej časti sekcií sa uvádzajú samotné dáta. Typy dátových formátov, ich rozsah, prípadne ďalšie obmedzenia sú 

uvedené v špecifikácii jednotlivých sekcií. 

Validácie CSV súboru 

Import CSV súboru skončí neúspešne v prípadoch: 

 • prípona súboru je v nesprávnom formáte 

 • názov súboru je v nesprávnom formáte 

 • súbor je prázdny 

 • súbor má nesprávny počet sekcií 

 • identifikátory sekcií majú nesprávny názov 

 • za identifikátorom sekcie nie je uvedený počet riadkov 

 • za identifikátorom sekcie je uvedený nesprávny počet riadkov 

 • hlavičky stĺpcov majú nesprávny názov 

 • hlavičky stĺpcov majú nesprávny počet 

 • stĺpce s indexom majú nesprávny počet 

 • stĺpce s indexom majú nesprávne poradie 

 • povinná hodnota nie je vyplnená 

 • hodnota nemá byť vyplnená 

 • vyplnená hodnota nespĺňa dátový formát 

 • vyplnená hodnota nespĺňa stanovený rozsah 

 • vyplnené hodnoty v sekcii "hlavicka" nespĺňajú kritériá 

 

Popis dátových formátov a obmedzení CSV súboru 

Stĺpcové obmedzenia (SO) 

not-null - pole nesmie mať hodnotu null ("a",,"c") 

unique - pole musí mať jedinečnú hodnotu v rámci riadkov sekcie 

char({max}) - textové pole s ľubovoľnými znakmi s danou maximálnou dĺžkou 

num({max}) - celé číslo s maximálnym počtom číslic 

num({precision},{scale}) - desatinné číslo s maximálnym počtom číslic pred desatinnou čiarkou (precision) a 

maximálnym počtom číslic za desatinnou čiarkou (scale) 

num({operator}{hodnota}) - číselné pole rovné (==), menšie (<), menšie rovné (<=), väčšie (>), väčšie rovné (>=) danej 

hodnote 

date({format}) - pole s dátumom v danom formáte (yyyy - rok, MM - mesiac, dd - deň) 

regex({pattern}) - pole validované regulárnym výrazom (pattern) 
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enum(hodnota1, hodnota2, ...) - enumerácia, pole s povoleným zoznamom hodnôt 

 

Riadkové modifikátory (RM) 

Ak sa za definíciou stĺpcového obmedzenia vyskytuje riadkový modifikátor, obmedzenie je platné len pre uvedené 

riadky.Riadkový modifikátor sa zapisuje ako R[{riadky}] 

príklady RM: 

R[1-8] = len pre riadky 1 až 8 

R[2,6,15] = len pre riadky 2, 6 a 15 

R[8++] = len pre riadky 8 a vyššie 

R[1-3,7,10++] = len pre riadky 1 až 3, 7, 10 a vyššie 

 

príklady SO s RM: 

num(15) R[1-8] - celé číslo s maximálnym počtom číslic 15 ale iba na riadkoch 1 až 8 

num(==null) R[9] - číslo rovné null ale iba na riadku 9 

 

Vypĺňanie prázdnych tabuliek v CSV súbore 

V prípade prázdnej tabuľky je potrebné takúto sekciu tiež uviesť do CSV súboru. Príklady vyplnenia prázdnej tabuľky s 

pevným a dynamickým počtom riadkov sú uvedené v tejto kapitole. 

Tabuľka s pevným počtom riadkov 

Do hodnôt v tabuľke nie je potrebné uvádzať nuly, postačuje „null hodnota“ oddelená čiarkami: 

"strana-aktiv,2" 
"R","S1","S2","S3","S4" 
"R1",,,, 
"R2",,,, 

Tabuľka s dynamickým počtom riadkov 

V dynamickej tabuľke je možné uviesť počet riadkov 0. Ak má dynamická tabuľka aj súčtový riadok, do hodnôt v tejto 

sekcii nie je potrebné uvádzať nuly, postačuje „null hodnota“ oddelená čiarkami: 

"bankove-uvery,0" 
"Sa","Sb","S1","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9" 
 
"bankove-uvery-spolu,1" 
"S4","S5","S6","S7","S8","S9" 
,,,,, 

Upozornenie: V prípade súčtového riadku prázdnej dynamickej tabuľky ktorý má len jeden stĺpec (napr. TAB11, 

KTAB24) sa do údajovej časti súčtového riadku uvádza znak end of line (prázdny riadok). 
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Výkaz: Form. vzáj. vzťahov KC 

Súbor: FVV_KC.csv 

Názov: FVV_KC.csv 

Popis: Importovací CSV súbor je rozdelený do 16-tich sekcií 

Riadiace znaky: separatorChar (,) quoteChar (") escapeChar (\) 

Počet sekcií: 16 

 

Sekcia: hlavicka 

Názov: hlavicka 

Popis: Sekcia s identifikačnými údajmi importu (organizácia, rok a mesiac zberu). 

Typ: statická (1 dátový riadok) 

Marker: hlavicka 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 3 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 ico not-null 
char(8) 

Identifikačné číslo organizácie (podľa registra organizácií 
vedeného Štatistickým úradom SR) 

2 rok not-null 
num(4) 

Rok vykazovacieho obdobia 

3 mesiac not-null 
num(2) 

Mesiac vykazovacieho obdobia 

 

Sekcia: transferyPohladavkyZavazky 

Názov: transferyPohladavkyZavazky 

Popis: Transfery - pohľadávky a záväzky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: transfery-pohladavky-zavazky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 4 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (6 povolených hodnôt): 
U351_C6501  =  351p Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa - pohľadávka 
U351_C6502  =  351z Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa - záväzok 
U355_C6501  =  355p Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC - pohľadávka 
U355_C6502  =  355z Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC - záväzok 
U359_C6501  =  359p Zúčtovanie transferov medzi subj.verejnej správy a iné zúčtov 
- pohľadávka 
U359_C6502  =  359z Zúčtovanie transferov medzi subj.verejnej správy a iné zúčtov 
- záväzok 

Druh transferu 
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3 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

4 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 

 

Sekcia: navratneFinancneVypomoci 

Názov: navratneFinancneVypomoci 

Popis: Návratné finančné výpomoci 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: navratne-financne-vypomoci 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 4 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (5 povolených hodnôt): 
U249  =  249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 
U271_C4501  =  271k Poskytnuté NFV subjektom v rámci KC - 
krátkodobé 
U271_C4502  =  271d Poskytnuté NFV subjektom v rámci KC - dlhodobé 
U273_C4501  =  273k Prijaté NFV od subj.verejnej správy - krátkodobé 
U273_C4502  =  273d Prijaté NFV od subj.verejnej správy - dlhodobé 

Účet 

3 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

4 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: kratkodobePohladavky 

Názov: kratkodobePohladavky 

Popis: Krátkodobé pohľadávky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: kratkodobe-pohladavky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (9 povolených hodnôt): 
U311_C4501_C8703  =  311k Odberatelia - krátkodobé 
U314_C8703  =  314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 
U315_C4501_C8703  =  315k Ostatné pohľadávky - krátkodobé 
U318  =  318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených 
obcou a VÚC 
U319  =  319 Pohľ.z daň.príjmov obcí a VÚC 
U345_C6501  =  345p Ostatné dane a poplatky - pohľadávka 
U372_C6501  =  372p Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 

Druh pohľadávky 
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verejnej správy - pohľadávka 
U374_C4501_C8703  =  374k Pohľadávky z nájmu - krátkodobé 
U378_C4501_C8703  =  378k Iné pohľadávky - krátkodobé 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
04  =  Po splatnosti 
05  =  Do splatnosti - do 1 roka 

Splatnosť 

4 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 

 

Sekcia: dlhodobePohladavky 

Názov: dlhodobePohladavky 

Popis: Dlhodobé pohľadávky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: dlhodobe-pohladavky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (4 povolené hodnoty): 
U311_C4502_C8703  =  311d Odberatelia - dlhodobé 
U315_C4502_C8703  =  315d Ostatné pohľadávky - dlhodobé 
U374_C4502_C8703  =  374d Pohľadávky z nájmu - dlhodobé 
U378_C4502_C8703  =  378d Iné pohľadávky - dlhodobé 

Druh pohľadávky 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
02  =  Do splatnosti - od 1 do 5 rokov 
03  =  Do splatnosti - nad 5 rokov 

Splatnosť 

4 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 31.12.20xx 

5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: kratkodobeZavazky 

Názov: kratkodobeZavazky 

Popis: Krátkodobé záväzky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: kratkodobe-zavazky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 
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2 Sb not-null 
enum (12 povolených hodnôt): 
U321  =  321 Dodávatelia 
U324  =  324 Prijaté preddavky 
U325  =  325 Ostatné záväzky 
U326  =  326 Nevyfakturované dodávky 
U345_C6502  =  345z Ostatné dane a poplatky - záväzok 
U367  =  367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
U372_C6502  =  372z Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy - záväzok 
U379_C4501  =  379k Iné záväzky - krátkodobé 
U474_C4501  =  474k Záväzky z nájmu - krátkodobé 
U475_C4501  =  475k Dlhodobé prijaté preddavky - krátkodobá časť 
U476_C4501  =  476k Dlhodobé nevyfakturované dodávky - krátkodobá časť 
U479_C4501  =  479k Ostatné dlhodobé záväzky - krátkodobá časť 

Druh záväzku 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
04  =  Po splatnosti 
05  =  Do splatnosti - do 1 roka 

Splatnosť 

4 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: dlhodobeZavazky 

Názov: dlhodobeZavazky 

Popis: Dlhodobé záväzky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: dlhodobe-zavazky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (5 povolených hodnôt): 
U379_C4502  =  379 Iné záväzky - dlhodobé 
U474_C4502  =  474d Záväzky z nájmu - dlhodobé 
U475_C4502  =  475d Dlhodobé prijaté preddavky - dlhodobá časť 
U476_C4502  =  476d Dlhodobé nevyfakturované dodávky - dlhodobá 
časť 
U479_C4502  =  479d Ostatné dlhodobé záväzky - dlhodobá časť 

Druh záväzku 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
02  =  Do splatnosti - od 1 do 5 rokov 
03  =  Do splatnosti - nad 5 rokov 

Splatnosť 

4 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 
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Sekcia: pozicky 

Názov: pozicky 

Popis: Dlhodobé pôžičky 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: pozicky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 24 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
U066  =  066 
U067  =  067 

Účet 

2 Sb not-null 
char(8) 

Voči ÚJ 

3 Sc not-null 
enum (36 povolených hodnôt): 
EUR  =  EUR 
USD  =  USD 
CZK  =  CZK 
HUF  =  HUF 
PLN  =  PLN 
GBP  =  GBP 
BGN  =  BGN 
DKK  =  DKK 
SEK  =  SEK 
RON  =  RON 
NOK  =  NOK 
CHF  =  CHF 
HRK  =  HRK 
ISK  =  ISK 
UAH  =  UAH 
RUB  =  RUB 
TRY  =  TRY 
AUD  =  AUD 
BRL  =  BRL 
CAD  =  CAD 
JPY  =  JPY 
CNY  =  CNY 
HKD  =  HKD 
IDR  =  IDR 
ILS  =  ILS 
INR  =  INR 
KRW  =  KRW 
MXN  =  MXN 
MYR  =  MYR 
NZD  =  NZD 
PHP  =  PHP 
SGD  =  SGD 
THB  =  THB 
ZAR  =  ZAR 
SKK  =  SKK 
XDR  =  zvláštne práva čerpania MMF 

Mena 

4 S1 not-null 
num(3,6) 

Výnos v % 

5 S2 not-null 
date(yyyyMMdd) 

Dátum splatnosti 
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6 S3 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx-1 

7 S4 num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Prírastky 

8 S5 num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Úbytky 

9 S6 num(15,2) Obstarávacia cena - Presuny 

10 S7 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

11 S8 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravná položka k 31.12.20xx-1 

12 S9 enum (9 povolených hodnôt): 
U557_C3401  =  557h 
U557_C3402  =  557p 
U558_C3401  =  558h 
U558_C3402  =  558p 
U559_C3401  =  559h 
U559_C3402  =  559p 
U579_C3401  =  579h 
U579_C3402  =  579p 
U428_C9102  =  428 

Opravné položky - Tvorba - Účet 

13 S10 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Tvorba - Hodnota 

14 S11 enum (9 povolených hodnôt): 
U657_C3401  =  657h 
U657_C3402  =  657p 
U658_C3401  =  658h 
U658_C3402  =  658p 
U659_C3401  =  659h 
U659_C3402  =  659p 
U679_C3401  =  679h 
U679_C3402  =  679p 
U428_C9101  =  428 

Opravné položky - Zníženie - Účet 

15 S12 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Zníženie - Hodnota 

16 S13 enum (9 povolených hodnôt): 
U657_C3401  =  657h 
U657_C3402  =  657p 
U658_C3401  =  658h 
U658_C3402  =  658p 
U659_C3401  =  659h 
U659_C3402  =  659p 
U679_C3401  =  679h 
U679_C3402  =  679p 
U428_C9101  =  428 

Opravné položky - Zrušenie - Účet 

17 S14 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Zrušenie - Hodnota 

18 S15 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Presuny 

19 S16 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravná položka k 31.12.20xx 

20 S17 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx - 1) 
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21 S18 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx 

22 S19 not-null 
num(15,2) 

Výška istiny 20xx 

23 S20 not-null 
num(15,2) 

Výnosový úrok za rok 20xx 

24 S21 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: pozickySpolu 

Názov: pozickySpolu 

Popis: Dlhodobé pôžičky - Spolu 

Typ: statická (1 dátový riadok) 

Marker: pozicky-spolu 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 15 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 S3 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx-1 

2 S4 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Prírastky 

3 S5 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Úbytky 

4 S6 num(15,2) Spolu - Obstarávacia cena - Presuny 

5 S7 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

6 S8 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravná položka k 31.12.20xx-1 

7 S10 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Tvorba - Hodnota 

8 S12 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Zníženie - Hodnota 

9 S14 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Zrušenie - Hodnota 

10 S15 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Presuny 

11 S16 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravná položka k 31.12.20xx 

12 S17 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx - 1) 

13 S18 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx 

14 S19 not-null 
num(15,2) 

Spolu - Výška istiny 20xx 
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15 S20 not-null 
num(15,2) 

Spolu - Výnosový úrok za rok 20xx 

 

Sekcia: preddavky 

Názov: preddavky 

Popis: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: preddavky 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 19 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
U051  =  051 
U052  =  052 

Účet 

2 Sb not-null 
char(8) 

Voči ÚJ 

3 S1 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx - 1 

4 S2 num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Prírastky 

5 S3 num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Úbytky 

6 S4 num(15,2) Obstarávacia cena - Presuny 

7 S5 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 31.12.xx 

8 S6 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravná položka k 31.12.20xx - 1 

9 S7 enum (9 povolených hodnôt): 
U557_C3401  =  557h 
U557_C3402  =  557p 
U558_C3401  =  558h 
U558_C3402  =  558p 
U559_C3401  =  559h 
U559_C3402  =  559p 
U579_C3401  =  579h 
U579_C3402  =  579p 
U428_C9102  =  428 

Opravné položky - Tvorba - Účet 

10 S8 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Tvorba - Hodnota 

11 S9 enum (9 povolených hodnôt): 
U657_C3401  =  657h 
U657_C3402  =  657p 
U658_C3401  =  658h 
U658_C3402  =  658p 
U659_C3401  =  659h 
U659_C3402  =  659p 
U679_C3401  =  679h 
U679_C3402  =  679p 
U428_C9101  =  428 

Opravné položky - Zníženie - Účet 
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12 S10 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Zníženie - Hodnota 

13 S11 enum (9 povolených hodnôt): 
U657_C3401  =  657h 
U657_C3402  =  657p 
U658_C3401  =  658h 
U658_C3402  =  658p 
U659_C3401  =  659h 
U659_C3402  =  659p 
U679_C3401  =  679h 
U679_C3402  =  679p 
U428_C9101  =  428 

Opravné položky - Zrušenie - Účet 

14 S12 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Zrušenie - Hodnota 

15 S13 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravné položky - Presuny 

16 S14 num(15,2) 
num(>= 0) 

Opravná položka k 31.12.20xx 

17 S15 not-null 
num(15,2) 

Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx - 1 

18 S16 not-null 
num(15,2) 

Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx 

19 S17 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: preddavkySpolu 

Názov: preddavkySpolu 

Popis: Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - Spolu 

Typ: statická (1 dátový riadok) 

Marker: preddavky-spolu 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 13 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 S1 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.20xx - 1 

2 S2 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Prírastky 

3 S3 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Úbytky 

4 S4 num(15,2) Spolu - Obstarávacia cena - Presuny 

5 S5 not-null 
num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Obstarávacia cena - Zostatok (brutto) k 
31.12.xx 

6 S6 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravná položka k 31.12.20xx - 1 

7 S8 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Tvorba - Hodnota 

8 S10 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Zníženie - Hodnota 

9 S12 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Zrušenie - Hodnota 
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10 S13 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravné položky - Presuny 

11 S14 num(15,2) 
num(>= 0) 

Spolu - Opravná položka k 31.12.20xx 

12 S15 not-null 
num(15,2) 

Spolu - Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx - 1 

13 S16 not-null 
num(15,2) 

Spolu - Zostatková hodnota - Zostatok (Netto) k 
31.12.20xx 

 

Sekcia: casoveRozlisenie 

Názov: casoveRozlisenie 

Popis: Časové rozlíšenie 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: casove-rozlisenie 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 4 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (16 povolených hodnôt): 
U381_C2211  =  381 Náklady budúcich období - Budúci odvod príjmov v RO 
U384_C2212  =  384 Výnosy budúcich období - Budúci odvod príjmov v RO 
U384_C2214  =  384 Výnosy budúcich období - Transfery prijaté v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach (len OS) 
U384_C2215  =  384 Výnosy budúcich období - Transfery prijaté v bežnom 
účtovnom období (len OS) 
U381_C2201  =  381 Náklady budúcich období - Nájomné 
U381_C2204  =  381 Náklady budúcich období - Predplatné 
U381_C2205  =  381 Náklady budúcich období - Nájomné rekl.plôch; vys.času; 
inz.priestoru 
U381_C2206  =  381 Náklady budúcich období - Ostatné 
U385_C2201  =  385 Príjmy budúcich období - Nájomné 
U385_C2206  =  385 Príjmy budúcich období - Ostatné 
U383_C2201  =  383 Výdavky budúcich období - Nájomné 
U383_C2206  =  383 Výdavky budúcich období - Ostatné 
U384_C2201  =  384 Výnosy budúcich období - Nájomné 
U384_C2204  =  384 Výnosy budúcich období - Predplatné 
U384_C2206  =  384 Výnosy budúcich období - Ostatné 
U384_C2209  =  384 Výnosy budúcich období - Zaplatené paušály 

Účet 

3 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Konečný zostatok (brutto) k 
31.12.20xx 

4 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 

 

Sekcia: naklady 

Názov: naklady 

Popis: Náklady 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: naklady 
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Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (46 povolených hodnôt): 
U501  =  501 Spotreba materiálu 
U502  =  502 Spotreba energie 
U503  =  503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 
U504  =  504 Predaný tovar 
U511  =  511 Opravy a udržiavanie 
U512  =  512 Cestovné 
U513  =  513 Náklady na reprezentáciu 
U518_C4712  =  518 Ostatné služby - Administratívne/Režijné náklady 
U518_C4702  =  518 Ostatné služby - Doprava, preprava 
U518_C4717  =  518 Ostatné služby - Iné služby 
U518_C4716  =  518 Ostatné služby - Konkurzy a súťaže 
U518_C4704  =  518 Ostatné služby - Nájomné - budovy objekty alebo ich častí 
U518_C4705  =  518 Ostatné služby - Nájomné - dopravné prostriedky 
U518_C4706  =  518 Ostatné služby - Nájomné - iné 
U518_C4701  =  518 Ostatné služby - Nákup licencií a licenčné poplatky 
U518_C4709  =  518 Ostatné služby - Poradenstvo-hardware, software 
U518_C4707  =  518 Ostatné služby - Právne, ekonomické a iné poradenstvo 
U518_C4703  =  518 Ostatné služby - Prenájom (lízing) 
U518_C4710  =  518 Ostatné služby - Propagácia, reklama, inzercia 
U518_C4713  =  518 Ostatné služby - Strážna služba 
U518_C4711  =  518 Ostatné služby - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympózia 
U518_C4715  =  518 Ostatné služby - Štúdie, expertízy, posudky 
U518_C4719  =  518 Ostatné služby - Ostatné poštové služby 
U518_C4714  =  518 Ostatné služby - Telekomunikačné služby 
U532  =  532 Daň z nehnuteľností 
U538  =  538 Ostatné dane a poplatky 
U544  =  544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
U545  =  545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
U546  =  546 Odpis pohľadávky 
U548_C4801  =  548 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť - Náhrady zo 
zodpovednosti za spôsobené škody 
U548_C4805  =  548 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť - Členské príspevky 
U548_C4806  =  548 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť - Iné 
U562  =  562 Úroky 
U566  =  566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 
U568_C7704  =  568 Ostatné finančné náklady - Bankové výdavky/poplatky 
U568_C7705  =  568 Ostatné finančné náklady - Ostatné finančné náklady 
U568_C7703  =  568 Ostatné finančné náklady - Ostatné poistenie 
U568_C7702  =  568 Ostatné finančné náklady - Poistenie dopravných prostriedkov 
U568_C7701  =  568 Ostatné finančné náklady - Poistenie nehnuteľností 
U578  =  578 Ostatné mimoriadne náklady 
U584  =  584 Nákl.na transf.z rozp.obce alebo VÚC do RO a PO 
U585  =  585 Nákl.na tran.z rozp.obce al.VÚC ost.subj.ver.spr. 
U586  =  586 Nákl.na tran.z rozp.obce al.VÚC subj.mimo ver.spr. 
U587  =  587 Náklady na ostatné transfery 
U588  =  588 Náklady z odvodu príjmov 
U589  =  589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 

Druh nákladu 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
01  =  Hlavná činnosť 
02  =  Podnikateľská činnosť 

Druh činnosti 

4 S1 not-null 
num(15,2) 

Konečný stav k 31.12.20xx 
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5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 

 

Sekcia: vynosy 

Názov: vynosy 

Popis: Výnosy 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: vynosy 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 5 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (35 povolených hodnôt): 
U601  =  601 Tržby za vlastné výrobky 
U602_C8602  =  602 Tržby z predaja služieb - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako náklad 
U602_C8603  =  602 Tržby z predaja služieb - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako súčasť OC 
majetku 
U604_C8601  =  604 Tržby za tovar - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako majetok 
U604_C8602  =  604 Tržby za tovar - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako náklad 
U632  =  632 Daňové výnosy samosprávy 
U633  =  633 Výnosy z poplatkov 
U641_C8601  =  641 Tržby z predaja DNM a DHM - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako 
majetok 
U641_C8602  =  641 Tržby z predaja DNM a DHM - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako náklad 
U642_C8601  =  642 Tržby z predaja materiálu - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako majetok 
U642_C8602  =  642 Tržby z predaja materiálu - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako náklad 
U644  =  644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
U645  =  645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
U646_C8601  =  646 Výnosy z odpísaných pohľadávok - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako 
majetok 
U646_C8602  =  646 Výnosy z odpísaných pohľadávok - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako 
náklad 
U648_C5701  =  648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - Dobropisy, refundácie 
nákladov minulého účtovného obdobia 
U648_C5706  =  648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - Náhrada za škodu 
U648_C5705  =  648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - Ostatné 
U648_C5703  =  648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - Poistné plnenia 
U648_C5702  =  648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - Výnosy z prenájmu 
U661_C8601  =  661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov - Kupujúci vykazuje k 
31.12. ako majetok 
U661_C8602  =  661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov - Kupujúci vykazuje k 
31.12. ako náklad 
U662  =  662 Úroky 
U665  =  665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
U666  =  666 Výnosy z krátkodobého fin.majetku 
U668  =  668 Ostatné finančné výnosy 
U672  =  672 Náhrady škôd 
U678  =  678 Ostatné mimoriadne výnosy 
U691  =  691 Výn.z bež.transf.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO 
U692  =  692 Výn.z kap.transf.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO 
U693  =  693 Výn.samospr.z bež.tr.zo ŠR a od iných subj.ver.spr 
U694  =  694 Výnosy samosprávy z kap. transferov zo ŠR a od iných subjektov ver.správy 
U697  =  697 Výnosy samosprávy z bež. transferov od ost.subjektov mimo ver.správy 
U698  =  698 Výnosy samosprávy z kap. transferov od ost.subjektov mimo ver.správy 
U699  =  699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 

Druh výnosu 
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3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
01  =  Hlavná činnosť 
02  =  Podnikateľská činnosť 

Druh činnosti 

4 S1 not-null 
num(15,2) 

Konečný stav k 
31.12.20xx 

5 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 

 

Sekcia: obstaranieMajetku 

Názov: obstaranieMajetku 

Popis: Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, pohľadávok a zásob 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: obstaranie-majetku 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 4 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Obstarané od účtovnej jednotky 

2 Sb not-null 
enum (43 povolených hodnôt): 
U012_C8701  =  012 Aktivované náklady na vývoj 
U013_C8701  =  013 Softvér  
U018_C8701  =  018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok  
U019_C8701  =  019 Ostatný DNM 
U021_C8701  =  021 Stavby 
U022_C8701  =  022 Samost.hnut.veci a súb. 
U023_C8701  =  023 Dopravné prostriedky 
U025_C8701  =  025 Pest.celky trv.porast. 
U026_C8701  =  026 Zákl.stádo a ťaž.zvier. 
U028_C8701  =  028 Drobný DHM 
U029_C8701  =  029 Ostatný DHM 
U031_C8701  =  031 Pozemky 
U032_C8701  =  032 Um.diela a zbierky 
U033_C8701  =  033 Pred.z drahých kovov 
U041_C8701  =  041 Obstaranie DNM 
U042_C8701  =  042 Obstaranie DHM 
U043_C8701  =  043 Obstaranie DFM 
U061_C8701  =  061 Podielové CP v dcér.ÚJ 
U062_C8701  =  062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným v plyvom 
U063_C8701  =  063 Realizovateľné CP 
U065_C8701  =  065 Dlh.CP drž.do splat. 
U069_C8701  =  069 Ostatný DFM 
U112_C8701  =  112 Materiál na sklade 
U119_C8701  =  119 Materiál na ceste 
U124_C8701  =  124 Zvieratá 
U132_C8701  =  132 Tovar na sklade a v predajniach 
U139_C8701  =  139 Tovar na ceste 
U251_C8701  =  251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie  
U253_C8701  =  253 Dlhové  cenné papiere na obchodovanie  
U256_C8701  =  256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 
držané do  splatnosti  
U259_C8701  =  259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 
U311_C8701_C4502_C6003  =  311d Odberatelia - dlhodobé nad 5 rokov 
U311_C8701_C4502_C6002  =  311d Odberatelia - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U311_C8701_C4501_C6005  =  311k Odberatelia - krátkodobé do splatnosti 

Obstaraný majetok zaúčtovaný 
na účte 
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U311_C8701_C4501_C6004  =  311k Odberatelia - krátkodobé po splatnosti 
U314_C8701_C6005  =  314 Poskytnuté prevádzkové preddavky - do splatnosti 
U314_C8701_C6004  =  314 Poskytnuté prevádzkové preddavky - po splatnosti 
U315_C8701_C4502_C6003  =  315d Ostatné pohľadávky - dlhodobé nad 5 
rokov 
U315_C8701_C4502_C6002  =  315d Ostatné pohľadávky - dlhodobé od 1 do 5 
rokov 
U315_C8701_C4501_C6005  =  315k Ostatné pohľadávky - krátkodobé do 
splatnosti 
U315_C8701_C4501_C6004  =  315k Ostatné pohľadávky - krátkodobé po 
splatnosti 
U374_C8701_C4502_C6003  =  374d Pohľadávky z nájmu - dlhodobé nad 5 rokov 
U374_C8701_C4502_C6002  =  374d Pohľadávky z nájmu - dlhodobé od 1 do 5 
rokov 
U374_C8701_C4501_C6005  =  374k Pohľadávky z nájmu - krátkodobé do 
splatnosti 
U374_C8701_C4501_C6004  =  374k Pohľadávky z nájmu - krátkodobé po 
splatnosti 
U378_C8701_C4502_C6003  =  378d Iné pohľadávky - dlhodobé nad 5 rokov 
U378_C8701_C4502_C6002  =  378d Iné pohľadávky - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U378_C8701_C4501_C6005  =  378k Iné pohľadávky - krátkodobé do splatnosti 
U378_C8701_C4501_C6004  =  378k Iné pohľadávky - krátkodobé po splatnosti 

3 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Nákup / Obstaranie v roku 20xx 

4 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie rozdielu 

 

Sekcia: prevodSpravyMajetku 

Názov: prevodSpravyMajetku 

Popis: Prevod správy majetku 

Typ: dynamická (neobmedzený počet dátových riadkov) 

Marker: prevod-spravy-majetku 

Hlavičky: áno 

Počet stĺpcov: 6 

 Hlavička Obmedzenia Popis 

1 Sa not-null 
char(8) 

Voči účtovnej jednotke 

2 Sb not-null 
enum (54 povolených hodnôt): 
U012_C8702  =  012 Aktivované náklady na vývoj 
U013_C8702  =  013 Softvér 
U018_C8702  =  018 Drobný dlhodobý nehmotný majetok 
U019_C8702  =  019 Ostatný DNM 
U021_C8702  =  021 Stavby 
U022_C8702  =  022 Samost.hnut.veci a súb. 
U023_C8702  =  023 Dopravné prostriedky 
U025_C8702  =  025 Pest.celky trv.porast. 
U026_C8702  =  026 Zákl.stádo a ťaž.zvier. 
U028_C8702  =  028 Drobný DHM 
U029_C8702  =  029 Ostatný DHM 
U031_C8702  =  031 Pozemky 
U032_C8702  =  032 Um.diela a zbierky 
U033_C8702  =  033 Pred.z drahých kovov 
U041_C8702  =  041 Obstaranie DNM 
U042_C8702  =  042 Obstaranie DHM 
U043_C8702  =  043 Obstaranie DFM 
U061_C8702  =  061 Podielové CP v dcér.ÚJ 
U062_C8702  =  062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným v 

Druh majetku 
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plyvom 
U063_C8702  =  063 Realizovateľné CP 
U065_C8702  =  065 Dlh.CP drž.do splat. 
U069_C8702  =  069 Ostatný DFM 
U072_C8702  =  072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 
U073_C8702  =  073 Oprávky k softvéru 
U074_C8702  =  074 Oprávky k ocen.právam 
U075_C8702  =  075 Oprávky k goodwilu 
U078_C8702  =  078 Oprávky k drob.DNM 
U079_C8702  =  079 Oprávky k ostatnému DNM 
U081_C8702  =  081 Oprávky k stavbám 
U082_C8702  =  082 Oprávky k samost.hn.veciam 
U083_C8702  =  083 Oprávky k dopr.prostriedkom 
U085_C8702  =  085 Oprávky k pest.celkom 
U086_C8702  =  086 Oprávky k zákl.stádu 
U088_C8702  =  088 Oprávky k drobnému DHM 
U089_C8702  =  089 Oprávky k ostatnému DHM 
U112_C8702  =  112 Materiál na sklade 
U119_C8702  =  119 Materiál na ceste 
U124_C8702  =  124 Zvieratá 
U132_C8702  =  132 Tovar na sklade a v predajniach 
U139_C8702  =  139 Tovar na ceste 
U251_C8702  =  251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie  
U253_C8702  =  253 Dlhové  cenné papiere na obchodovanie  
U256_C8702  =  256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané 
do  splatnosti  
U259_C8702  =  259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 
U311_C8702_C4502_C6003  =  311d Odberatelia - dlhodobé nad 5 rokov 
U311_C8702_C4502_C6002  =  311d Odberatelia - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U311_C8702_C4501_C6005  =  311k Odberatelia - krátkodobé do splatnosti 
U311_C8702_C4501_C6004  =  311k Odberatelia - krátkodobé po splatnosti 
U314_C8702_C6005  =  314 Poskytnuté prevádzkové preddavky - do splatnosti 
U314_C8702_C6004  =  314 Poskytnuté prevádzkové preddavky - po splatnosti 
U315_C8702_C4502_C6003  =  315d Ostatné pohľadávky - dlhodobé nad 5 rokov 
U315_C8702_C4502_C6002  =  315d Ostatné pohľadávky - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U315_C8702_C4501_C6005  =  315k Ostatné pohľadávky - krátkodobé do splatnosti 
U315_C8702_C4501_C6004  =  315k Ostatné pohľadávky - krátkodobé po splatnosti 
U374_C8702_C4502_C6003  =  374d Pohľadávky z nájmu - dlhodobé nad 5 rokov 
U374_C8702_C4502_C6002  =  374d Pohľadávky z nájmu - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U374_C8702_C4501_C6005  =  374k Pohľadávky z nájmu - krátkodobé do splatnosti 
U374_C8702_C4501_C6004  =  374k Pohľadávky z nájmu - krátkodobé po splatnosti 
U378_C8702_C4502_C6003  =  378d Iné pohľadávky - dlhodobé nad 5 rokov 
U378_C8702_C4502_C6002  =  378d Iné pohľadávky - dlhodobé od 1 do 5 rokov 
U378_C8702_C4501_C6005  =  378k Iné pohľadávky - krátkodobé do splatnosti 
U378_C8702_C4501_C6004  =  378k Iné pohľadávky - krátkodobé po splatnosti 

3 Sc not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
01  =  Prírastky 
02  =  Úbytky 

Pohyb 

4 Sd not-null 
enum (2 povolené hodnoty): 
MD  =  Má dať 
D  =  Dal 

Strana 

5 S1 not-null 
num(15,2) 
num(> 0) 

Hodnota 

6 S2 char(70) Poznámka / Vysvetlenie 
rozdielu 
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Zoznam použitých číselníkov  

 

Názov  Popis  Položky  

C04  Opravná položka k dlhodobému finančnému 
majetku - účtová skupina 06  

01 - 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke  
02 - 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom  
03 - 063 - Realizovateľné cenné papiere  
04 - 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  
05 - 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku  
06 - 067 - Ostatné pôžičky  
07 - 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok  
08 - 043 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  

C05  Opravná položka k poskytnutým 
preddavkom - účtová skupina 05  

01 - 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  
02 - 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok  

C22  Detail k účtom skupiny 38 - Prechodné účty 
aktív a pasív  

01 - Nájomné  
02 - Predplatné poistné  
03 - Poistné plnenie  
04 - Predplatné  
05 - Nájomné rekl.plôch; vys.času; inz.priestoru  
06 - Ostatné  
07 - Transfery  
08 - Komplexné náklady  
09 - Zaplatené paušály  
10 - Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami  
11 - Náklady z budúceho odvodu príjmov v RO  
12 - Výnosy z budúceho odvodu príjmov v RO  
13 - Výnosy budúcich období – ostatné okrem transferov  
14 - Transfery prijaté v predchádzajúcich účtovných obdobiach 
(len OS)  
15 - Transfery prijaté v bežnom účtovnom období (len OS)  

C34  Druh činnosti - rozčlenenie pre náklady & 
výnosy  

01 - Hlavná činnosť  
02 - Podnikateľská činnosť  

C45  Zostatková doba splatnosti pohľadávok a 
záväzkov  

01 - Krátkodobé  
02 - Dlhodobé  

C47  Detail účtu 518 - Ostatné služby  01 - Nákup licencií a licenčné poplatky  
02 - Doprava, preprava  
03 - Prenájom (lízing)  
04 - Nájomné – budovy, objekty alebo ich častí  
05 - Nájomné – dopravné prostriedky  
06 - Nájomné – iné  
07 - Právne, ekonomické a iné poradenstvo  
08 - Náklady na audit  
09 - Poradenstvo- hardware, software  
10 - Propagácia, reklama, inzercia  
11 - Školenia, kurzy, konferencie  
12 - Administratívne/Režijné náklady  
13 - Strážna služba  
14 - Telekomunikačné služby  
15 - Štúdie, expertízy, posudky  
16 - Konkurzy a súťaže  
17 - Iné služby  
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18 - Spotreba poštových známok a poštové služby hradené 
hotovostne  
19 - Ostatné poštové služby  
20 - Náklady na overenie účtovnej závierky  
21 - Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou 
overenia účtovnej závierky  
22 - Náklady na súvisiace audítorské služby  
23 - Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom 
alebo audítorskou spoločnosťou  
24 - Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté 
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou  

C48  Detail účtu 548 - Ostatné prevádzkové 
náklady  

01 - Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody  
02 - Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným 
zamestnancom  
03 - Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom  
04 - Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom 
(poslancom, členom komisií a pod)  
05 - Členské príspevky  
06 - Iné  

C57  Detail účtu 648 - Ostatné výnosy z 
prevádzkovej činnosti  

01 - Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného 
obdobia  
02 - Výnosy z prenájmu  
03 - Poistné plnenia  
04 - Inventúrne prebytky  
05 - Ostatné  
06 - Náhrada za škodu  

C60  Splatnosť (aging)  02 - Do splatnosti - od 1 do 5 rokov  
03 - Do splatnosti - nad 5 rokov  
04 - Po splatnosti  
05 - Do splatnosti - do 1 roka  

C65  Zúčtovací vzťah  01 - Pohľadávka  
02 - Záväzok  

C69  Charakter zostatku u vybraných účtov  01 - Aktívny zostatok účtu  
02 - Pasívny zostatok účtu  

C77  Detail účtu 568 - Ostatné finančné náklady  01 - Poistenie nehnuteľností  
02 - Poistenie dopravných prostriedkov  
03 - Ostatné poistenie  
04 - Bankové výdavky/poplatky  
05 - Ostatné finančné náklady  

C86  Výnosy z predaja majetku  01 - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako majetok  
02 - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako náklad  
03 - Kupujúci vykazuje k 31.12. ako súčasť OC majetku  

C87  Majetok v rámci KC  01 - Obstaranie majetku v rámci KC  
02 - Prevod správy majetku v rámci KC  
03 - Pohľadávky v rámci KC  

C88  Stav  02 - Konečný zostatok (stav) predch. obd.  
03 - Začiatočný stav  
01 - Konečný zostatok (stav)  

C89  Pohyb - Neobežný majetok  04 - Konečný zostatok (stav) predch. obd.  
06 - Začiatočný stav  
01 - Prírastky  
02 - Úbytky  
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03 - Presuny  
05 - Konečný zostatok (stav)  

C90  Pohyb - Opravné položky  05 - Konečný zostatok (stav) predch. obd.  
07 - Začiatočný stav  
01 - Tvorba  
02 - Zníženie  
03 - Zrušenie  
04 - Presun  
06 - Konečný zostatok (stav)  

C91  Pohyb - Vlastné imanie  04 - Konečný zostatok (stav) predch. obd.  
06 - Začiatočný stav  
01 - Prírastky  
02 - Úbytky  
03 - Presuny  
05 - Konečný zostatok (stav)  

C99  Hodnota majetku  01 - Brutto  
02 - Korekcia  
03 - Netto  
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FVV_KC.csv (príklad) 

 
"hlavicka,1" 
"ico","rok","mesiac" 
"AAAAAAAA","0000","00"  
 
"transfery-pohladavky-zavazky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U351_C6501","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"navratne-financne-vypomoci,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U249","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"kratkodobe-pohladavky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U311_C4501_C8703","04","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA"  
 
"dlhodobe-pohladavky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U311_C4502_C8703","02","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA"  
 
"kratkodobe-zavazky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U321","04","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"dlhodobe-zavazky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U379_C4502","02","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"pozicky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9","S10","S11","S12","S13","S14","S15","S16","S17","S18","S19","S20","S21" 
"U066","AAAAAAAA","EUR","000.000000","yyyyMMdd","0","0","0","000000000000000.00","0","0","U557_C3401","0","U657_C3401","0","U
428_C9101","0","0","0","0","0","000000000000000.00","000000000000000.00","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"pozicky-spolu,1" 
"S3","S4","S5","S6","S7","S8","S10","S12","S14","S15","S16","S17","S18","S19","S20" 
"0","0","0","000000000000000.00","0","0","0","0","0","0","0","0","0","000000000000000.00","000000000000000.00"  
 
"preddavky,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","S1","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9","S10","S11","S12","S13","S14","S15","S16","S17" 
"U051","AAAAAAAA","0","0","0","000000000000000.00","0","0","U557_C3401","0","U657_C3401","0","U428_C9101","0","0","0","00000000
0000000.00","000000000000000.00","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"preddavky-spolu,1" 
"S1","S2","S3","S4","S5","S6","S8","S10","S12","S13","S14","S15","S16" 
"0","0","0","000000000000000.00","0","0","0","0","0","0","0","000000000000000.00","000000000000000.00"  
 
"casove-rozlisenie,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U381_C2201","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"naklady,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U501","01","000000000000000.00","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA"  
 
"vynosy,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","S1","S2" 
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"AAAAAAAA","U601","01","000000000000000.00","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA"  
 
"obstaranie-majetku,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U012_C8701","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  
 
"prevod-spravy-majetku,{pocet-riadkov}" 
"Sa","Sb","Sc","Sd","S1","S2" 
"AAAAAAAA","U012_C8702","01","MD","1","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA"  
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