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BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovnej

závierky

BP_UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_UC_010_Metodika
účtovníctva a CES

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch

pohľadáv ok

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_270_Konsolidácia

BP_UC_070_Účtovanie o
stave a pohyboch

majetku

BP_UC_090_Účtovanie  o
stave a pohyboch zásob

Hotovostná
transakcia

Podnety pre metodiku
účtovníctva a CES

Otvorenie
účtovných

kníh
Kontroling

Správa majetku

Materiálové
hospodárstvo

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch

výkazov

Ľudské
zdroje

Konsolida čný ba lík
odoslaný

Účtovné
knihy

uzavreté

Pož iadav ka na zmenu
účtového rozvrhu /
nastavenia výkazu

Účtovný v ýkaz predložený v
stanovenom období

Prijatý vý pis z účtu

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

BP_UC_230_Priebežné
závierkové operácie

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

Hlásenia DPH
podané

Priebežné
závierkové

práce
zaúčtova né

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných

výkazov
Výk az predložený v
stanovenom období

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 
obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej 
závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších 
predpisov (vydaných v rokoch 2008-2018) 
Opatrenie MF SR 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 (vydaných v rokoch 2008-2018)
Metodické usmernenia MF SR, zverejnené na webovom sídle MF SR 

Zákon č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
Metodické usmernenia MF SR, zverejnené na webovom sídle MF SR

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie Ministerstva financií SR 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 (vydaných v rokoch 2008-2018)

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
Opatrenie Ministerstva financií SR 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 
(vydaných v rokoch 2008-2018)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
Opatrenie Ministerstva financií SR 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 (vydaných 
v rokoch 2008-2018)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie 
vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe
Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 
obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov (vydaných v rokoch 2008-2018)
Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 Opatrenia Ministerstva
financií SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Zákon 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

BP_UC_050_Správa
partnerov

Pož iadav ka na
založenie  / aktualizáciu

partnera v číselníku

Opatrenie Ministerstva financií SR 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 (vydaných v rokoch 2008-2018)
Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/016078/2017-352 o účtovaní 
technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku

Opatrenie Ministerstva financií SR 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 (vydaných v rokoch 2008-2018)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
Opatrenie Ministerstva financií SR 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 (vydaných v rokoch 2008-2018)

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27526/2008-31 o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o 
usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe 
Metodické usmernenie č. MF/019649/2017-352
Metodické usmernenia k IUZ/KUZ, zverejnené na webovom sídle MF SR


