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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. 3/2021 o obehu účtovných dokladov (ďalej aj ako „predpis“). 
 

ČASŤ I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 
(1) Tento predpis upravuje všeobecné a interné postupy pri spracovávaní a zaúčtovaní všetkých 

účtovných dokladov tak, aby bola zabezpečená ich úplnosť, správnosť, preukázateľnosť, 
zrozumiteľnosť a trvalosť vykázania a použitia všetkých finančných prostriedkov v súlade 
so všeobecne záväzným právnym predpisom.1 

(2) Za hospodárenie zodpovedá riaditeľ RDS, ktorý s majetkom nakladá na podnet manažéra 
ekonomického a administratívneho úseku v súlade s osobitným vnútorným predpisom.2 Za 
vedenie účtovníctva zodpovedá ekonomický a administratívny úsek. 

(3) Každý úsek RDS je povinný vytvárať vhodné podmienky pre úplné a včasné spracovanie 
účtovných dokladov a zabezpečiť ich vecnú a formálnu správnosť. 

(4) RDS účtuje v systéme podvojného účtovníctva, ktoré je elektronicky spracovávané 
prostredníctvom programového vybavenia od obchodnej spoločnosti TRIMEL s. r. o. 

(5) Spracovávanie údajov elektronickou formou sa vykonáva najmä v 
a) rozpočtovníctve, 
b) výkazníctve, 
c) štatistike, 
d) účtovníctve, 
e) fakturácii a dobropisoch, 
f) evidencii majetku, 
g) pokladni, 
h) personalistike a mzdách, 
i) skladovom hospodárstve a 
j) stravovaní obyvateľov a zamestnancov. 

 
Čl. 2  

Účtovný doklad 
(1) Na účely tohto predpisu sa RDS sa pojmom účtovný doklad3 rozumie preukázateľný účtovný 

záznam, ktorý musí obsahovať 
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 

 
1 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
2 Vnútorný predpis č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov. 
3 § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 
podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a 

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.  

(2) Podľa miesta vzniku sa rozlišuje interný a externý účtovný doklad. 
(3) Podľa druhu sa rozlišuje účtovný doklad 

a) faktúra dodávateľská a odberateľská, 
b) dobropis dodávateľský a odberateľský, 
c) bankový výpis, 
d) platobný poukaz, 
e) príjmový a výdavkový pokladničný doklad, 
f) doklad o nákupe v hotovosti, 
g) cestovný príkaz a 
h) rôzne interné doklady. 

(4) Preskúmanie a overenie účtovného dokladu sa vykonáva z hľadiska 
a) vecnej správnosti dokladu a  
b) formálnej správnosti dokladu. 
 

Čl. 3  
  Účtovný záznam4 

(1) RDS je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov. 
(2) Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový 

plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvrh, účtovná závierka. 
(3) Za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam,5 

a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, 
b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných 

účtovných záznamov, 
c) prenesený spôsobom podľa § 33 osobitného predpisu,6 ak spĺňa požiadavky podľa 

písmena a) alebo písmena b). 
 

Čl. 4  
Oprava účtovného záznamu7 

(1) Ak poverený zamestnanec zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, 
nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinný vykonať bez zbytočného 
odkladu jeho opravu spôsobom podľa odseku 2. 

(2) Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala 
príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou 
aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, 
nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva. 

(3) Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad. 
(4) Deň v účtovnom zázname treba zaznamenať s takou presnosťou, aby neistota v určení času 

nemala za následok neistotu v určení obsahu účtovných prípadov. 
 

4 § 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
5 § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
6 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
7 § 34 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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(5) Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný alebo ho nemožno previesť do čitateľnej podoby, sa 
hodnotí, ako keby ho účtovná jednotka neviedla. 

 
ČASŤ II 

OBEH ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 
 

Čl. 5  
Preskúmavanie účtovných dokladov 

(1) Účtovné doklady sa preskúmavajú pred ich zaúčtovaním.  
(2) Účtovné doklady sa preskúmavajú z hľadiska vecného, formálneho a z hľadiska 

prípustnosti.  
(3) Preskúmanie vecnej správnosti účtovných dokladov spočíva v zisťovaní údajov z hľadiska 

oprávnenosti účtovného prípadu. Za správnosť účtovného prípadu je vždy zodpovedný 
konkrétny zamestnanec, ktorý účtovný prípad nariadil alebo schválil. Pri kontrole sa zisťuje 
správnosť všetkých údajov obsiahnutých v účtovných dokladoch, najmä množstvo, cena a 
dodržanie zmluvných podmienok. Podpisom vecnej správnosti potvrdzuje zodpovedný 
zamestnanec správnosť účtovného dokladu podľa overenia skutočnosti a jej zosúladenie s 
objednávkou, dodacím listom, dohodou o cene, zmluvou, rozpisom prác a podobne. Ak 
zodpovedný zamestnanec zistí nesúlad účtovného dokladu so skutočnosťou je povinný 
odstrániť nedostatky v spolupráci s dodávateľom. Preskúmanie vecnej správnosti vykonáva 
riaditeľ, čo potvrdí svojím podpisom na schvaľovacej pečiatke alebo platobnom poukaze. 

(4) Preskúmanie formálnej správnosti účtovného dokladu spočíva v zisťovaní toho, či účtovné 
doklady obsahujú všetky všeobecne záväznými predpismi predpísané náležitosti. Kontroluje 
sa tiež, či už boli vecne overené. Zisťuje sa úplnosť a náležitosti účtovných dokladov, 
dodržiavanie zásad o oprave účtovných dokladov. Preskúmanie formálnej správnosti 
vykonáva manažér ekonomického úseku alebo ním poverený zamestnanec, čo potvrdí 
svojim podpisom na schvaľovacej pečiatke alebo platobnom poukaze.  

(5) Prípustnosťou sa rozumie zodpovednosť zamestnancov za to, že hospodárske a účtovné 
operácie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitnými opatreniami 
a nariadeniami, príkazmi starostu, všeobecne záväznými nariadeniami obce, vnútornými 
predpismi RDS, s čerpaním finančných prostriedkov z rozpočtu. Preskúmanie prípustností 
operácií vykonáva manažér ekonomického a administratívneho úseku alebo ním poverený 
zamestnanec, alebo riaditeľ organizácie. 

 
Čl. 6  

Všeobecné ustanovenia o obehu účtovných dokladov 
(1) Obeh účtovných dokladov musí byť organizovaný tak, aby sa nenarušili funkcie, ktoré 

vyplývajú RDS zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zriaďovacej listiny. 
(2) Obeh účtovných dokladov musí umožniť, aby sa príslušný účtovný doklad dostal včas do 

rúk zamestnancom zodpovedným za jednotlivé operácie a tých, ktorí podľa údajov 
uvedených v dokladoch vykonávajú príslušné záznamy. Súčasne sa musí zabezpečiť, aby sa 
jednotlivé účtovné doklady zúčtovali v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

(3) Obeh účtovných dokladov napomáha včasnosti spracovania účtovníctva a výkazníctva. 
Obehom účtovných dokladov sa zaručuje časový postup spracovania jednotlivých účtovných 
dokladov od ich vzniku po likvidáciu a odôvodnenie k zaúčtovaniu. Obeh účtovných 
dokladov je záväzný pre všetky úseky RDS. 
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Čl. 7  
Osobitné ustanovenia o obehu účtovných dokladov 

(1) Zmluvy schvaľuje a uzaviera riaditeľ po vykonaní formálnoprávnej kontroly a základnej 
finančnej kontroly8 na základe predloženého sprievodného listu vlastnoručne podpísaného 
manažérom predkladajúceho úseku. Zmluvy sa predkladajú v dostatočnom počte vyhotovení 
tak, aby jeden rovnopis mohol byť použitý ako účtovný podklad a jeden rovnopis mohol byť 
založený do evidencie zmlúv. 

(2) Objednávky vystavuje manažér ekonomického a administratívneho úseku v dvoch 
vyhotoveniach. Schvaľuje a podpisuje ich riaditeľ v rámci základnej finančnej kontroly. 
Objednávka je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

(3) Dodávateľské faktúry 
1. preberá zamestnanec zodpovedný za evidenciu pošty, ktorý ich označí prezenčnou 

pečiatkou RDS, vyznačí na nich dátum prijatia, zaeviduje v knihe pošty a v ten istý 
deň ich doručí účtovníkovi, 

2. prijatú faktúru účtovník v časovom poradí zaeviduje v knihe dodávateľských faktúr 
a preskúma ju po formálnej stránke a prekontroluje aj lehotu splatnosti faktúry a 
možnosť jej dodržania, 

3. ak pri zaevidovaní účtovník zistí, že nie je možné dodržať lehotu splatnosti faktúry, 
reklamuje lehotu splatnosti u dodávateľa, 

4. následne k faktúre účtovník vyhotoví likvidačný list/platobný poukaz a faktúru 
postúpi na overenie vecnej a číselnej správnosti,  

5. zamestnanec zodpovedný za plnenie objednávky alebo zmluvy preskúma faktúru z 
hľadiska číselného a vecného, teda skontroluje, či množstvo, kvalita, jednotková 
cena, celková cena, termín dodávky je v súlade s príslušnou objednávkou alebo. Pri 
dodaní tovaru, prác alebo služieb musí dodací list obsahovať dátum prevzatia, 
čitateľné meno a podpis preberajúceho zamestnanca, 

6. k takto spracovanej faktúre priloží účtovník objednávku, pričom ak ide o trvalú 
objednávku, uvedie sa len jej číslo. Ak je faktúra vystavená na základe zmluvy, k 
faktúre sa neprikladá ani zmluva a rovnako sa uvedie len jej číslo. K faktúre sa 
priložia aj príslušné prílohy, ktorými sú dodací list, súpis prác, doklad o prevzatí 
dodávky, služby, materiálu a podobne, 

7. k faktúre za dodávky týkajúce sa materiálových zásob nakúpených na sklad musí 
byť pripojená príjemka (ako prvotný doklad o prírastku materiálových zásob) 
podpísaná zamestnancom zodpovedným za evidenciu takéhoto tovaru, 

8. takto pripravená faktúra sa postúpi na schválenie – základnú finančnú kontrolu, ktorú 
vykonáva manažér ekonomického a administratívneho úseku a riaditeľ, ktorý 
zároveň svojim podpisom udeľuje súhlas na zaplatenie faktúry a odovzdáva ju na 
elektronickú úhradu účtovníkovi, 

9. po úhrade faktúry účtovník zaúčtuje v účtovnom systéme zadanú faktúru, 
10. na základe výpisu z bankového účtu sa vykoná zápis o dátume uskutočnenia úhrady 

v knihe dodávateľských faktúr. 
(4) Odberateľské faktúry 

1. sa vystavujú na základe uzavretej zmluvy alebo objednávky,  

 
8 Vnútorný predpis č. 9/2020 o základnej finančnej kontrole. 
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2. účtovník, ktorý zodpovedá za vystavenie odberateľskej faktúry ju opatrí 
náležitosťami účtovného i daňového dokladu a zaeviduje do knihy odberateľských 
faktúr, 

3. pri odberateľskej faktúre musia byť priložené príslušné prvotné doklady 
(objednávka, zmluva, výdajky, zápisy o vyradení majetku, potvrdenky a pod.), 

4. účtovník zodpovedá nielen za vecnú a číselnú správnosť a úplnosť údajov, ale aj za 
formálnu správnosť faktúry z hľadiska náležitostí daňového dokladu, 

5. účtovník na základe výpisu z bankového účtu vykoná zápis o dátume úhrady v knihe 
odberateľských faktúr, 

6. účtovník sleduje úhrady faktúr, vystavuje upomienky na neuhradené faktúry a v 
prípade potreby aj sankčné faktúry. 

(5) Evidenciu, kontrolu a obeh výpisov z bankových účtov a celkový styk s bankou zabezpečuje 
manažér ekonomického a administratívneho úseku alebo ním poverený účtovník. Manažér 
ekonomického a administratívneho úseku vykonáva elektronicky úhrady, preberá výpisy 
z banky, zaúčtováva jednotlivé položky a uskutočňuje kontrolu účtovného stavu bankových 
účtov s bankovými výpismi. 

(6) Práce súvisiace s pokladničnou agendou vykonáva zamestnanec poverený vedením 
pokladne. Tento zamestnanec je hmotne zodpovedný za zverené hotovosti a ceniny. 
Pokladničnými dokladmi sa pre účely tohto predpisu rozumejú príjmové pokladničné 
doklady, výdavkové pokladničné doklady a pokladničná kniha. Pri preplácaní blokov musí 
byť dopredu vystavená „žiadanka na nákup tovaru, prác, služieb“, ktorú podpíše žiadateľ a 
schváli manažér ekonomického a administratívneho úseku. Pokladník zodpovedá za vecnú 
a číselnú správnosť vystavených pokladničných dokladov, zodpovedá za správnu 
predkontáciu účtovných prípadov. Pokladničné operácie zaznamenáva v pokladničnej knihe. 
Všetky pokladničné doklady podliehajú finančnej kontrole. Všetky doklady sa zakladajú do 
šanóna určeného na tento účel. 

(7) Interné doklady musia obsahovať náležitosti účtovného dokladu osobitného predpisu.9 
Medzi interné doklady patria všetky doklady, ktoré sa vyhotovujú pri účtovných opravách 
pôvodných účtovných zápisov, storná účtovných zápisov, rozdelenie výsledku 
hospodárenia, tvorba a prevody medzi fondami, zaradenie majetku do používania, 
zaúčtovanie odpisov majetku, spotreba materiálu, záverečné zápisy. Všetky interné doklady 
sa zakladajú do šanóna určeného na tento účel. 

(8) Podklady pre zaúčtovanie miezd tvoria 
a) rekapitulácia vyplatených miezd, 
b) rekapitulácia zrážok z miezd, 
c) rekapitulácia o poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa a výkazy do poisťovní, a 
d) hromadné príkazy na úhradu. 

(9) Podklady pre zúčtovanie miezd odovzdá mzdová účtovníčka do učtárne na zaúčtovanie. 
Základnou finančnou kontrolou sa mzdové listy, rekapitulácie odvodov, prehľady 
dovoleniek, PN a prílohy k rekapitulácii miezd neoverujú. 

(10) Inventarizáciu majetku upravuje osobitný vnútorný predpis. 
(11) Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku upravuje osobitný vnútorný predpis. 

 
 

 
9 § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 8  
Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie 

(1) RDS zabezpečuje ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu. 
RDS zabezpečuje ochranu prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred 
ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným 
prístupom k nim, stratou alebo odcudzením. 

(2) Účtovné záznamy sa uchovávajú podľa osobitného predpisu10 a podľa osobitného 
vnútorného predpisu.11 

 
Čl. 9  

Podpisové vzory 
Podpisové vzory oprávnených osôb uchováva manažér ekonomického a administratívneho 

úseku tak, aby k nim nemala iná osoba, okrem riaditeľa. 
 

ČASŤ III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 10  

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. 4/2014 Smernica o obehu účtovných dokladov a vnútorný 

predpis č. 5/2014 Metodický pokyn k obehu účtovných dokladov. 
(4) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. mája 2021. 

 
V Bratislave, dňa 26. apríla 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 

 
10 § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
11 Vnútorný predpis č. 3/2016 Registratúrny poriadok pre správu registratúry Ružinovského domova seniorov 
neautomatizovaným spôsobom. 


