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VZOR

SÚVAHA
k ........................................

IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

MF SR 2004

Súvaha Úč ROPO SFOV  1 - 01



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet
(r. 002 + r. 010 + 023) 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 003 až 009) 002

Nehmotné výsledky výskumu a vývoja
(012) - (072 + 091 AÚ) 003

Softvér (013) - (073 + 091 AÚ) 004

Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ) 005

Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) - (078 + 091 AÚ) 006

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) - (079 + 091 AÚ) 007

Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku (041) - (093) 008

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok (051) - (095 AÚ) 009

2. Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 011 až r. 022) 010

Pozemky (031) - (092 AÚ) 011

Umelecké diela a zbierky
(032) - (092 AÚ) 012

Predmety z drahých kovov
(033) - (092 AÚ) 013

Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 014

Stroje, prístroje a zariadenia
(022) - (082 + 092 AÚ) 015

Dopravné prostriedky
(023) - (083 + 092 AÚ) 016

Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) - (085 + 092 AÚ) 017

Základné stádo a ťažné zvieratá
(026) - (086 + 092 AÚ) 018

Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) - (088 + 092 AÚ) 019

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) - (089 + 092 AÚ) 020

Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku (042) - (094) 021

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok (052) - (095 AÚ) 022

3. Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 024 až r. 029) 023

Podielové cenné papiere a podiely
v ovládanej osobe (061) - (096 AÚ) 024

Podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)

025

Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti (063) - (096 AÚ) 026

Dlhodobé pôžičky (067) - (096 AÚ) 027

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) - (096AÚ) 028

Obstaranie dlhodobého finančného
majetku (043) - (096 AÚ) 029

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až 029) 991



STRANA AKTÍV Číslo
riadku

Účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet
r. 031 + r. 039 + r. 062 + r. 084 +
r. 090 + r. 096 + r. 102 + r. 103

030

1. Zásoby súčet (r. 032 až r. 038) 031

Obstaranie materiálu (111) 032

Materiál (112 + 119) - (191) 033

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej
výroby (121 + 122) - (192 + 193) 034

Výrobky (123) - (194) 035

Zvieratá (124) - (195) 036

Obstaranie tovaru (131) 037

Tovar na sklade a v predajniach
(132 + 139) - (196) 038

2. Pohľadávky súčet (r. 040 až r. 061) 039

Odberatelia (311) - (391 AÚ) 040

Zmenky na inkaso (312) 041

Pohľadávky za eskontované cenné
papiere (313) 042

Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) - (391 AÚ) 043

Pohľadávky za rozpočtové príjmy
nedaňové (315) 044

Ostatné pohľadávky (316) - (391 AÚ) 045

Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové
alebo colné (317) 046

Pohľadávky voči zamestnancom
(335) - (391 AÚ) 047

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia a zdravotného poistenia
(336) - (391 AÚ)

048

Daň z príjmov (341) 049

Ostatné priame dane (342) 050

Daň z pridanej hodnoty (343) 051

Ostané dane a poplatky (345) 052

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym
rozpočtom (346) 053

Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom
obcí a vyších územných celkov (348) 054

Príspevky z rozpočtu Európskych
spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom
Európskych spoločenstiev (349)

055

Pohľadávky voči združeniu
(358) - (391 AÚ) 056

Pohľadávky a záväzky z pevných
termínovaných operácií
(373 AÚ) - (391AÚ)

057

Pohľadávky voči rozpočtu Európskych
spoločenstiev (374) - (391 AÚ) 058

Pohľadávky z dlhopisov emitovaných
účtovnou jednotkou (375) - (391 AÚ) 059

Iné pohľadávky (378) - (391 AÚ) 060

Spojovací účet pri združení (396) 061



3. Finančný majetok súčet (r. 063 až 083) 062

Pokladnica (261) 063

Peniaze na ceste (+/- 262) 064

Ceniny (263) 065

Účty štátnej pokladnice
(účty účtovej skupiny 22) 066

Základný bežný účet (231) 067

Vkladový výdavkový rozpočtový účet
(232) 068

Príjmový rozpočtový účet (235) 069

Príjmový vkladový rozpočtový účet (236) 070

Príjmové rozpočtové účty daňových
príjmov a colných príjmov (237) 071

Bežný účet (241) 072

Bežné účty peňažných fondov obcí
a vyšších územných celkov (242) 073

Bežné účty finančných fondov (243) 074

Ostatné bežné účty (245) 075

Bežné účty osobitných fondov (246) 076

Bežné účty daňových a colných príjmov (247) 077

Osobitné bežné účty prostriedkov
z rozpočtu Európskych spoločenstiev
(248)

078

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie (251) - (291 AÚ) 079

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
(253) - (293 AÚ) 080

Vlastné dlhopisy (255) - (293 AÚ) 081

Ostatné cenné papiere (256) 082

Obstaranie krátkodobého finančného
majetku (259) 083

4. Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé súčet (r. 085 až
r. 089)

084

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
v rámci verejného rozpočtu (271 AÚ) 085

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci
príspevkovým organizáciám (273 AÚ) 086

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom (274 AÚ) 087

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným organizáciám (275 AÚ) 088

Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým
osobám (277 AÚ) 089



5. Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé súčet
(r. 091 až r. 095)

090

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci
v rámci verejného rozpočtu (271 AÚ) 091

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci
príspevkovým organizáciám (273 AÚ) 092

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikateľským subjektom (274 AÚ) 093

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným organizáciám (275 AÚ) 094

Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým
osobám (277 AÚ) 095

6. Prostriedky rozpočtového
hospodárenia súčet (r. 097 až r. 101) 096

Poskytnutie prostriedkov na výdavky
rozpočtovej organizácie (212) 097

Transfery (213) 098

Limity rozpočtových výdavkov (214) 099

Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších
územných celkov (218) 100

Náklady rozpočtových organizácií
(účty účtovej triedy 4) 101

7. Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice (účty účtovej skupiny 20) 102

8. Prechodné účty aktív súčet
(r. 104 až r. 106) 103

Náklady budúcich období (381) 104

Príjmy budúcich období (385) 105

Odhadné účty aktívne (388) 106

Majetok spolu súčet (r. 001 + r. 030) 107

Kontrolné číslo súčet (r. 030 až r. 107) 992



STRANA PASÍV Číslo riadku Účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU
súčet (r. 109 + r. 123 + r. 130) 108

1. Fondy účtovnej jednotky a osobitné
fondy účtovnej jednotky súčet
(r. 110 + r. 115)

109

Majetkové fondy súčet
(r. 111 až r. 114) 110

Fond dlhodobého majetku (901) 111

Fond obežného majetku (902) 112

Fond podnikateľskej činnosti (903) 113

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov (909) 114

Finančné a peňažné fondy súčet
(r. 116 až r. 122) 115

Fond sociálny (912) 116

Fond rezervný (914) 117

Fond reprodukcie (916) 118

Peňažné fondy obce alebo vyššieho
územného celku (917) 119

Ostatné finančné fondy (918) 120

Štátne fondy (921) 121

Ostatné osobitné fondy (922) 122

2. Výsledok hospodárenia súčet
(r. 124 až r. 129) 123

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia (+/- 963) 124

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
(+/- 931) 125

Nerozdelený zisk, neuhradená strata z
minulých rokov (+/- 932) 126

Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov
(933) 127

Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového
hospodárenia (+/- 964) 128

Saldo príjmov a výnosov rozpočtového
hospodárenia (+/- 965) 129

3. Zdroje krytia prostriedkov
rozpočtového hospodárenia súčet
(r. 131 až r. 137)

130

Financovanie výdavkov rozpočtových
organizácií (211) 131

Zúčtovanie nedaňových príjmov (215) 132

Zúčtovanie daňových a colných príjmov
(216) 133

Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných
celkov (217) 134

Výdavkový rozpočtový účet kapitálových
výdavkov (233) 135

Výdavkový rozpočtový účet (234) 136

Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov
(219) 137



B. ZÁVÄZKY súčet
(r. 139 + r. 140 + r. 146 + r. 167 + r. 175 + r. 179) 138

1. Rezervy (941) 139
2. Dlhodobé záväzky súčet

(r. 141 až r. 145) 140

Emitované dlhopisy (953) 141
Záväzky z prenájmu (954) 142
Dlhodobé prijaté preddavky (955) 143
Dlhodobé zmenky na úhradu (958) 144
Ostatné dlhodobé záväzky (959) 145

3. Krátkodobé záväzky súčet
(r. 147 až r. 166) 146

Dodávatelia (321) 147
Zmenky na úhradu (322) 148
Prijaté preddavky (324) 149
Ostatné záväzky (325) 150
Zamestnanci (331) 151
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 152
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia a zdravotného poistenia (336) 153

Daň z príjmov (341) 154
Ostatné priame dane (342) 155
Daň z pridanej hodnoty (343) 156
Ostatné dane a poplatky (345) 157
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym
rozpočtom (346) 158

Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom
obcí a vyšších územných celkov (348) 159

Príspevky z rozpočtu Európskych
spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom
Európskych spoločenstiev (349)

160

Záväzky z upísaných nesplatených cenných
papierov a vkladov (367) 161

Záväzky voči združeniu (368) 162
Spojovací účet pri združení (396) 163
Pohľadávky a záväzky z pevných
termínovaných operácií (373 AÚ) 164

Záväzky voči rozpočtu Európskych
spoločenstiev (376) 165

Iné záväzky (379) 166
4. Bankové úvery a ostatné prijaté

výpomoci súčet (r. 168 až r. 174) 167

Dlhodobé bankové úvery (951) 168
Krátkodobé bankové úvery (281) 169
Eskontné úvery (282) 170
Emitované krátkodobé dlhopisy (283) 171
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (289) 172
Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé
v rámci verejného rozpočtu (272 AÚ) 173

Prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé
v rámci verejného rozpočtu (272 AÚ) 174

5. Prechodné účty pasívne súčet
(r.  176 až r.  178) 175

Výdavky budúcich období (383) 176
Výnosy budúcich období (384) 177
Odhadné účty pasívne (389) 178

6. Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice (účty účtovej skupiny 20) 179

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky
spolu súčet (r. 108 + r. 138) 180

Kontrolné číslo súčet (r. 108 až r. 180) 993



Vysvetlivky

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií.
(2) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny v tisícoch.
(3) Ako právna forma účtovnej jednotky sa uvádza rozpočtová organizácia, štátny fond, príspevková orga-

nizácia, obec a vyšší územný celok.
(4) Názvy riadkov sa uvádzajú a náplň riadkov sa vykazuje podľa príslušných účtov účtových skupín alebo účto-

vých tried podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24 501/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.).

(5) Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky
a) jednotlivých syntetických účtov,
b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c) analytických účtov; označených v účtovnom výkaze AÚ.

(6) V stĺpci účtovné obdobie sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného
obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(7) V stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú údaje netto podľa konečných zos-
tatkov príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(8) V stĺpci brutto sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.
(9) V stĺpci korekcia sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.
(10)  V stĺpci netto sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.
(11)  Účty, ktoré môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, sa vykážu na riadku

a) 048, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam prevyšujú záväzky voči nim,
b) 153, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam prevyšujú pohľadávky voči nim,
c) 053, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú záväzky voči štátnemu rozpočtu,
d) 158, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,
e) 054, ak pohľadávky voči rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku prevyšujú záväzky,
f) 159, ak záväzky voči rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku prevyšujú pohľadávky,
g) 055, ak pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev prevyšujú záväzky,
h) 160, ak záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev prevyšujú pohľadávky,
i) 049 až 052, ak daňové pohľadávky prevyšujú daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,
j) 154 až 157, ak daňové záväzky prevyšujú daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,
k) 061 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok prevyšuje záväzky,
l) 163 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov prevyšuje pohľadávky,
m) 124 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z podnikateľskej činnosti

rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií a konečnými stavmi účtov účtovej triedy
5 – Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových or-
ganizácií; ak je konečný stav účtov účtovej triedy 6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, rozdiel sa
vykáže so znamienkom plus, v opačnom prípade so znamienkom mínus,

n) 102 súčet aktívnych zostatkov účtov účtovej skupiny 20,
o) 179 súčet pasívnych zostatkov účtov účtovej skupiny 20.

(12) Na riadkoch 085 až 089 sa vykazujú návratné finančné výpomoci s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
(13) Na riadkoch 091 až 095 sa vykazujú návratné finančné výpomoci, ktoré budú splatné v bezprostred-

ne nasledujúcom účtovnom období.
(14) Na riadku 173 sa vykazujú návratné finančné výpomoci s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
(15) Na riadku 174 sa vykazujú návratné finančné výpomoci, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledu-

júcom účtovnom období.
(16) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel v príslušných stĺpcoch

bez ohľadu na matematické znamienka.


