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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“ alebo „účtovná jednotka“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného 
predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, vydáva tento vnútorný 
predpis č. 1/2021 o postupoch účtovania (ďalej aj ako „predpis“). 
 

ČASŤ I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1   

Úvodné ustanovenie 
Tento predpis upravuje postupy účtovania v RDS. 

 
Čl. 2  

Organizačné členenie 
(1) Na účely tohto predpisu sa RDS člení na účtovné strediská 

a) stredisko 001 – miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
b) stredisko 100 – prevádzka Sklenárova, 
c) stredisko 200 – prevádzka Pivoňková, 
d) stredisko 300 – stravovacia prevádzka Sklenárova, 
e) stredisko 610 – príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre prevádzku Sklenárova, 
f) stredisko 620 – príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre prevádzku Pivoňková.  
 

Čl. 3  
  Projektovo-programová dokumentácia 

(1) Účtovná jednotka na vedenie účtovníctva používa prostriedky výpočtovej techniky v 
súlade s osobitným predpisom.1  

(2) Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny euro (€), vedie sa v štátnom jazyku. 
(3) Účtovníctvo je spracovávané prostredníctvom programového vybavenia od obchodnej 

spoločnosti TRIMEL s. r. o. 
 

Čl. 4  
Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek 

(1) Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
(2) Účtovná jednotka účtuje v účtovných knihách 

a) denník, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa 
preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období, 

b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska 
systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na 
účty majetku, pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období. 

 
1 § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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(3)  Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtovného rozvrhu a 
obsahuje najmä 
a) stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha, 
b) súhrnné obraty strany Má dať a Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny 

mesiac, 
c) zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

(4) Účtovné doklady sa označujú 
a) Bankové výpisy 

1. bežný účet   BA 1 
2. príjmový účet    BA 2 
3. bežný účet   BA 1 
4. príjmový účet   BA 2 
5. účet Sociálneho fondu BA 3 
6. účet Rezervného fondu BA 4 
7. dôchodkový účet  BA 5 
8. účet MPSVaR   BA 6 
9. sponzorský účet  BA 7 

b) Pokladničné operácie 
1. príjmové doklady  PPD 
2. výdavkové doklady  VPD 

c) Interné doklady   ID 
d) Došlé faktúry   FD 
e) Odberateľské faktúry  FO 

 
Čl. 5  

Účtovný rozvrh 
(1) Účtovná jednotka má vypracovaný účtový rozvrh, v ktorom sú všetky účty potrebné na 

zaúčtovanie účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky.  
(2) V priebehu účtovného obdobia možno rozvrh účtovný dopĺňať podľa potreby.  
(3) Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v 

predchádzajúcom účtovnom období, môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto 
rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období. 

(4)  Účtovný rozvrh obsahuje 
a) syntetické účty a 
b) analytické účty. 

 
ČASŤ II 

ÚČTOVANIE 
 

Čl. 6  
Účtovná trieda 0 – dlhodobý majetok 

RDS postupuje podľa osobitného vnútorného predpisu. 
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Čl. 7  
Účtovná trieda 1 - zásoby 

(1) Pod zásobami sa rozumie skladovaný materiál. Účtovná jednotka oceňuje zásoby podľa 
§ 25 zákona o účtovníctve. 

(2) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva: potraviny -  podľa spôsobu A. 
(3) Pri zásobách potravín je schválené normomanko vo výške 2 % z výdaja potravín. 
(4) Operatívna evidencia sa vedie na skladových kartách a v programovom vybavení od 

obchodnej spoločnosti IRESOFT s.r.o. 
 

Čl. 8  
Účtovná trieda 2 – finančné účty 

V tejto skupine sa účtuje stav a pohyb hotovostí a stav a pohyb peňažných prostriedkov 
v banke a v pokladni. 

 
Čl. 9  

Účtovná trieda 3 – zúčtovacie vzťahy 
(1) Účtovná jednotka účtuje v triede 3 

a) pohľadávky a záväzky organizácie, 
b) prechodné účty aktív a pasív, 
c) zúčtovanie transferov. 

(2) Rozpis pohľadávok a záväzkov je presne určený v účtovnom rozvrhu organizácie. 
 

Čl. 10  
Účtovná trieda 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky  

Rozpis je presne určený v účtovnom rozvrhu organizácie. 
 

Čl. 11  
Účtovná trieda 5 – náklady 

Nákladové položky sa sledujú na jednotlivých účtoch s analytickým členením:  
a) 50 – Spotrebované nákupy 

1. 501 100 - spotreba potravín, 
2. 501 200 – PHM, 
3. 501 300 - kancelárske potreby, papier, 
4. 501 410 - pracie prostriedky, 
5. 501 420 - dezinfekčné prostriedky, 
6. 501 430 - hygienické prostriedky, ostatný materiál, 
7. 501 510 - pracovné odevy, obuv, 
8. 501 520 - bytový textil, posteľná bielizeň, 
9. 501 610 - elektroinštalačný materiál, 
10. 501 620 - vodoinštalačný materiál, 
11. 501 630 - elektrospotrebiče, biela technika, 
12. 501 640 - ostatný materiál, 
13. 501 650 - domáce potreby, 
14. 501 660 - nábytok, interiérové vybavenie, 
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15. 501 680 - zdravotný materiál, 
16. 501 700 - knihy, časopisy, pomôcky, 
17. 501 800 - lieky a liečivá, 
18. 501 900 - zdravotné vybavenie – zdravotná poisťovňa, 
19. 502 100 - elektrická energia, 
20. 502 200 - tepelná energia, 
21. 502 300 - plyn, 
22. 502 400 - vodné, stočné. 

b) 51 – služby 
1. 511 - servis, údržba, oprava strojov, prístrojov, budov, priestorov a objektov, 

servis dopravných prostriedkov a servis výpočtovej techniky, 
2. 512 - cestovné náhrady, 
3. 513 - reprezentačné riaditeľa. Zúčtovanie reprezentačného môže vykonávať 

okrem riaditeľa aj manažér ekonomického a administratívneho úseku, 
4. 518 - poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby, špeciálne služby, 

školenia, kurzy a semináre, stočné, zrážková voda. 
c) 52 – osobné náklady 

1. Účtujú sa na všetkých účtoch podľa účtovného rozvrhu. 
d) 53 – ostatné dane a poplatky 

1. Účtuje sa predpis poplatkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov – 
miestny poplatok za odvoz odpadu vyrubeného na základe rozhodnutia obce. 

e) 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
1. 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (prenájom budov, strojov, 

prístrojov). 
f) 55 – odpisy 

1. Účtuje sa podľa účtovného rozvrhu. 
g) 56 – finančné náklady 

1. 568 - Ostatné finančné náklady (poistenie majetku, motorových vozidiel, 
bankové poplatky). 

 
Čl. 12  

Účtovná trieda 6 – výnosy 
Výnosové položky sa sledujú na jednotlivých účtoch s analytickým členením:  

a) 602 100 - tržby za služby prevádzka Sklenárova, 
b) 602 200 - tržby za služby prevádzka Pivoňková, 
c) 602 300 - tržby za služby stravovacia prevádzka Sklenárova, 
d) 602 500 - tržby za prenájom, 
e) 602 700 - tržby – hosťovská izba, ostatné, 
f) 622 100 - aktivácia vnútroorganizačných služieb, 
g) 648 100 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, 
h) 652 100 - zúčtovanie zákonných rezerv, 
i) 662 100 - úroky, 
j) 668 100 - ostatné finančné výnosy, 
k) 678 100 - ostatné mimoriadne výnosy, 
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l) 691 100 - príspevok mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
m) 692 100 - výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - 

Ružinov – budovy, 
n) 692 200 - výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - 

Ružinov – stroje, prístroje, 
o) 692 300 - výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - 

Ružinov – dopravné prostriedky, 
p) 693 100 - výnosy z bežného transferu zo štátneho rozpočtu, 
q) 697 100 - výnosy z bežného transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy, 
r) 698 100 - výnosy z kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej 

správy. 
 

Čl. 13  
Účtovná trieda 7 – súvahové uzávierkové účty 

Súvahové uzávierky sa sledujú na jednotlivých účtoch s analytickým členením:  
a) 701 - začiatočný  účet súvahový, 
b) 702 - konečný účet súvahový, 
c) 710 - účet výsledku hospodárenia. 

 
ČASŤ III 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 14  
Opravy v účtovných dokladoch a písomnostiach 

Všetky opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a ostatných účtovných 
písomnostiach sa musia vykonať tak, aby bolo možné určiť osobu, ktorá vykonala 
opravu, dátum vykonania opravy a aby z vykonanej opravy bolo možné zistiť obsah 
pôvodného účtovného zápisu. 

 
Čl. 15  

Inventarizácia majetku a záväzkov 
(1) Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva k 31.12. kalendárneho roka na základe 

príkazu riaditeľa, ktorý musí byť v súlade s príkazom starostu mestskej časti Bratislava 
– Ružinov a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

(2) V príkaze riaditeľa sa určia termíny a spôsob vykonania inventarizácie majetku a 
záväzkov. 

(3) V príkaze riaditeľa sa určia zamestnanci zodpovední za vykonanie inventarizácie 
majetku a záväzkov. 

 
Čl. 16  

Obeh účtovných dokladov 
Obeh účtovných dokladov upravuje osobitný vnútorný predpis. 
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Čl. 17  
Archivovanie a registratúra 

Archivovanie a registratúru upravuje osobitný vnútorný predpis. 
 
 

ČASŤ IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 18  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. Za jeho dodržiavanie 

zodpovedá manažér ekonomického a administratívneho úseku. 
(2) Vo veciach neupravených týmto predpisom sa postupuje podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré majú pred znením tohto predpisu prednosť. 
(3) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 3/2014 Smernica pre postupy účtovania. 
(4) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. mája 2021. 

 
V Bratislave, dňa 21. apríla 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 


