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Zoznam použitých skratiek 

CPU  – Centrum podpory používateľov systémov prevádzkovaných  v DataCentre  
EKO  – ekonomická rozpočtová klasifikácia 
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
KTI  – Komunikačno technologická infraštruktúra prostredníctvom ktorej sú    

používatelia pripojení k centrálnemu systému v DataCentre MF SR 
 
PO  – príspevková organizácia obce alebo VÚC  
PR  – programové rozpočtovanie obce alebo VÚC 
RIS  – Rozpočtový informačný systém 
RIS.SAM – Rozpočtový informačný systém územnej samosprávy 
RO  – rozpočtová organizácia obce alebo VÚC 
VÚC  - Vyšší Územný Celok 
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Zoznam pojmov 

Územná samospráva – štatistickým úradom SR definovaná štruktúra obcí a VÚC 
Samosprávna jednotka – obec, alebo VÚC 
Najnižšia úroveň – samosprávna jednotka, alebo organizácia samosprávnej jednotky, 
na ktorej sa spravuje rozpočet 
Sumárna úroveň – uzol v štruktúre územnej samosprávy, ktorý nezostavuje vlastný 
rozpočet, ale zobrazuje súčet podradených samosprávnych jednotiek (štát, kraj, okres) 
Návrh rozpočtu -  rozpočet navrhovaný najnižšou úrovňou 
Schválený návrh rozpočtu – rozpočet schválený zastupiteľstvom samosprávnej 
jednotky 
Úprava rozpočtu – hodnota, ktorou sa modifikuje schválená navrhovaná hodnota 
rozpočtovej položky 
Uzatvorený rozpočet – rozpočet po ukončení posledného zaúčtovacieho obdobia 
Zaúčtovacie obdobie  
- medzník v úpravách a skutočnosti rozpočtu, kde „interval po“ určuje posledný termín 

zápisu zmien do kalendárne uplynulého zaúčtovacieho obdobia 
- pre úpravy rozpočtu je na mesačnej báze 
- pre skutočnosť rozpočtu je na kvartálnej báze 
 

Samospráva  Úpravy rozpo čtu Skuto čnos ť rozpo čtu 

  Zaúčtovacie 
obdobie Interval po  Zaúčtovacie 

obdobie Interval po 

Obec/VÚC Január do 20.2. 

1. kvartál    
(stav k 31.3.) do 30.4. 

Obec/VÚC Február do 20.3. 

Obec/VÚC Marec do 20.4. 

Obec/VÚC Apríl do 20.5. 

2. kvartál   
(stav k 30.VI.) do 30.7. 

Obec/VÚC Máj do 20.6. 

Obec/VÚC Jún do 20.7. 

Obec/VÚC Júl do 20.8. 

3. kvartál    
(stav k 30.IX.) do 30.10. 

Obec/VÚC August do 20.9. 

Obec/VÚC september do 20.10. 

Obec/VÚC október do 20.11. 

4. kvartál    
(stav k 31.12.) do 5.2. 

Obec/VÚC november do 20.12. 

Obec/VÚC december do 20.1. 

Tab.: 1 Zaúčtovacie obdobia 

 
Skutočná hodnota – hodnota skutočnosti z účtovníctva na rozpočtovej položke 
Hodnota „upravená k {Zaúčtovacie obdobie} – je hodnota zložená zo schválenej 
navrhnutej hodnoty a vybraných úprav pre zaúčtovacie obdobie. 
Aktuálna hodnota – je hodnota zložená  zo schválenej navrhnutej hodnoty a všetkých 
úprav. 
Registrovaná organizácia – podriadená organizácia samosprávneho subjektu zapísaná 
v aplikácii RIS.SAM 
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Úvod 

Aplikácia RIS.SAM slúži na zber rozpočtu územnej samosprávy. Obec, alebo VÚC 
môže svoj návrh rozpočtu, jeho úpravy i svoju programovú štruktúru importovať 
v predpísanom súborovom tvare, alebo manuálne zadávať do aplikácie, kde budú dáta 
v súčtovom tvare prezentované na sumárnych úrovniach.  
Obec, alebo VÚC môže zadávať do aplikácie svoj rozpočet ako sumár všetkých svojich RO 
a PO, alebo po jednotlivých organizáciách. Aplikácia identifikuje spôsob zadávania 
rozpočtu automaticky na základe registrovaných organizácií a ich platnosti v rozpočtovom 
roku. 
Programové štruktúry a rozpočty je možné sledovať jednak na najnižšej úrovní, ale aj na 
sumárnych úrovniach obce alebo VÚC a je možné tlačiť zostavy navrhnutých 
a upravených rozpočtov.  
Programovú štruktúru si spravuje obec, alebo VÚC a je spoločná pre všetky ich 
podriadené organizácie. 
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1. Prístup do aplikácie RIS.SAM 

Prístup používateľov do aplikácie RIS.SAM je možný dvoma spôsobmi.  
Prvý, odporúčaný, je prostredníctvom zabezpečeného pripojenia do Komunikačno-
technologickej infraštruktúry MF SR (ďalej len KTI) v on-line režime. Týmto pripojením by 
mala v systéme pracovať väčšina používateľov, jednak z dôvodu bezpečnosti pripojenia, 
ale na druhej strane aj jednoduchšieho spôsobu riešenia otázok a problémov 
používateľov prostredníctvom zdieľania obrazovky s operátorom CPU. 
Druhý je pre samosprávy, ktorým z rôznych príčin nebolo možné zriadiť pripojenie KTI. 
Tie môžu pracovať s aplikáciou RIS.SAM prostredníctvom internetového portálu: 
https://www.rissam.sk/vpn/rissam.html. 
 
Pre prihlásenie, či už prvým alebo druhým spôsobom, sú potrebné prihlasovacie údaje, 
o ktoré je možné požiadať prostredníctvom formulárov na portály  
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetSamospravy/.  
 

1.1. Prístup používateľa na úroveň v územnosprávnej 
štruktúre 

Územnosprávna štruktúra je prevzatá zo Štatistického úradu SR. Táto štruktúra 
znázorňuje skupiny (štát, kraj, okres) samosprávnych jednotiek (obcí). Je kompaktne 
napojená na organizačnú štruktúru RISu. 

Za samosprávnu jednotku je považovaná obec, alebo VÚC. Každá samosprávna 
jednotka môže mať v aplikácii registrované svoje podriadené organizácie, alebo môže 
rozpočtovať na úrovni sumáru za svoje RO a PO. Pozíciu používateľa v územnosprávnej 
štruktúre nazývame „úroveň“ (najnižšou úrovňou je myslená obec, alebo VÚC, v prípade, 
ak existujú registrované organizácie, tak podriadená organizácia – vtedy obec, alebo VÚC 
predstavuje najnižšiu sumárnu úroveň). 

Používateľ môže mať pridelené rôzne role pre rôzne úrovne územnosprávnej 
štruktúry, pričom úrovne od okresu (vrátane) vyššie sú z pohľadu rozpočtu sumárne – 
čiže nerozpočtujúce, ale zobrazujúce sumár rozpočtov jednotlivých samosprávnych 
jednotiek. Vystupuje v roliach čitateľ, alebo sumárny importér, pričom používateľ s rolou 
sumárny importér má oprávnenie importovať rozpočty obcí a VÚC.  
Role na najnižších (rozpočtujúcich) úrovniach môžu byť zadávateľ, alebo čitateľ. 
Používateľ môže mať oprávnenie pracovať aj na viacerých rozpočtujúcich samosprávnych 
jednotkách, i na rôznych sumárnych úrovniach územnej samosprávnej štruktúry. 
 

1.2. Používateľské role  

Každý používateľ v aplikácii RIS.SAM vystupuje v štruktúre územnej samosprávy s 
určitým súborom oprávnení, ktoré je definované ako kombinácia: 

- role pre sekciu Tvorba a úpravy rozpočtu  
- role pre sekciu Programové rozpočtovanie  

 
Používateľ môže vystupovať v rôznych roliach na rôznych prístupných uzloch územnej 
štruktúry (Štát/Kraj/Okres/Obec, alebo viacero obcí, či viacero uzlov štruktúry).  
 
 
Používateľské role pre modul Tvorbu a úpravy rozpočtu (TÚR): 
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1. Čitateľ - je rola, v ktorej môže používateľ vystupovať na úrovni organizácie obce, 
alebo VÚC, na úrovni obce, alebo VÚC a na všetkých sumárnych úrovniach. Môže 
prezerať údaje rozpočtov a tlačiť tlačové zostavy na najnižšej úrovni, alebo na 
sumárnych úrovniach. Môže tlačiť tlačové zostavy ako sumár za obec, alebo za 
sumárnu pozíciu v územnej štruktúre 

2. Zadávateľ - je rola v ktorej môže používateľ vystupovať na úrovni organizácie obce, 
alebo VÚC, alebo na úrovni obce, alebo VÚC, vykonávať import, zadávať, modifikovať 
a schvaľovať návrhy i úpravy rozpočtov buď ako sumár za všetky svoje RO, alebo PO, 
alebo za jednotlivé svoje registrované organizácie. 

3. Importér sumár- je rola, v ktorej používateľ môže importovať i schvaľovať návrhy 
a spravovať úpravy rozpočtov za jednotlivé podriadené obce. 

 
Používateľské role pre modul Programové rozpočtovanie (PR): 
1. Zadávateľ PR – pracovník, ktorý má právo zapisovať údaje do programového 

rozpočtovania obce alebo VÚC 
2. Čitateľ PR – pracovník, ktorý má právo čítať údaje v programovom rozpočtovaní, ale 

nemá právo zapisovať údaje obce alebo VÚC 
3. Čitateľ sumár – čitateľ programových štruktúr obcí alebo VÚC na sumárnej úrovni 
 

1.3. Prihlásenie používateľa 

Prístup používateľa je overený používateľským menom a heslom. Systém si 
pamätá z posledného prihlásenia rolu a pozíciu používateľa v územnosprávnej štruktúre. 
 

 
Obr.: 1 Prihlásenie používateľa 

 
V prípade chybne zadaného mena, alebo hesla systém nesprístupní aplikáciu 
používateľovi. 
 

 
Obr.: 2 Prihlásenie používateľa – chyba 
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1.4. Hlavné menu aplikácie RIS.SAM 

Hlavné menu aplikácie RIS.SAM sa skladá z dvoch sekcií: 
- Tvorba a úpravy rozpočtu  
- Programové rozpočtovanie  

 

 
Obr.: 3 Hlavné menu aplikácie - sekcia Tvorba a úpravy rozpočtu 

 

 
Obr.: 4 Hlavné menu aplikácie - sekcia Programové rozpočtovanie 

 
Zvolením príslušnej sekcie sa používateľovi sprístupnia položky menu, prostredníctvom 
ktorých môže vykonávať potrebné operácie týkajúce sa rozpočtov, importov, číselníkov, 
odovzdávania výročných správ alebo správy programového rozpočtovania.  
 

1.5. Zmena samosprávnej jednotky alebo organizácie 

Používateľ, ktorý má oprávnenie na viac samosprávnych jednotiek, podriadených 
organizácií obce, alebo VÚC, alebo sumárnych úrovní, môže kedykoľvek svoju aktuálnu 
samosprávnu jednotku, organizáciu, alebo sumárnu úroveň zmeniť kliknutím pod 
identifikačným políčkom používateľa na aktuálne nastavenú pozíciu v územnosprávnej 
štruktúre.  
Aktuálnu pozíciu prihláseného používateľa v rámci organizačnej hierarchie budeme 
označovať ako aktuálnu organizačnú jednotku. 
 
Popis označenia aktuálnej organizačnej jednotky a aktuálnych rolí používateľa: 

{kód LAU2}“ „{Názov}“ / “ {Org , Obec, VÚC, Okres,...} „ („ {rola TÚR} / {rola PR}“)“ 
 
 

 
Obr.: 5 Voľba zmeny samosprávnej jednotky 
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Obr.: 6 Výber samosprávnej jednotky alebo organizácie 
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2. Číselníky 

Položka číselníky umožňuje používateľovi prezerať jednotlivé rozpočtové 
klasifikácie, spravovať podriadené organizácie patriace pod obec alebo VÚC, ale tiež aj 
upravovať základné identifikačné údaje aktuálnej organizačnej. 

2.1. Rozpočtové klasifikácie 

 Zoznamy rozpočtových klasifikácií sú určené Finančným spravodajcom 
a súvisiacimi predpismi. V aplikácii RIS.SAM je ich možné len prehliadať v položke  menu 
Číselníky-Klasifikácie. K dispozícii sú Druhová, Zdrojová, Funkčná a Ekonomická 
rozpočtová klasifikácia. 
 
Používateľ si môže zobrazené rozpočtové klasifikácie filtrovať podľa roku platnosti a typu 
zobrazenia. 
Výber „Typ zobrazenia“ umožňuje zobraziť položky rozpočtových klasifikácií:  
- všetky  
- len platné položky pre vybraný rok  
- len posledné prijaté zmeny 

 

Obr.: 7 Prezeranie rozpočtových klasifikácií  

 

2.2. Správa podriadených organizácií  

Obec/VÚC môže zadávať svoj rozpočet za svoje jednotlivé organizácie.  
Rozpočet obce/VÚC je potom tvorený automaticky súčtom rozpočtov jednotlivých 
organizácií.  
Ak má obec/VÚC registrované organizácie, musí v rozpočtovom roku v ktorom sú platné 
zadávať svoj rozpočet po jednotlivých organizáciách.  
Spravovať tieto organizácie je možné z úrovne obce alebo VÚC v záložke menu Číselníky-
Organizácie, kde sa následne zobrazí zoznam príslušných organizácií (obr.8). 
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Obr.: 8 Zoznam organizácií obce/VÚC 

 

2.2.1. Registrovanie novej organizácie  

Voľbou „Vytvoriť organizáciu“ aplikácia zobrazí formulár pre zadanie údajov novej 
organizácie. 

 
Obr.: 9 Registrácia novej organizácie 

V tomto formulári môže používateľ nastaviť údaje organizácie, a môže meniť jej platnosť. 
Len jedna z registrovaných organizácií môže mať nastavený príznak úradu. 
Zaškrtávacím políčkom nekonečnej platnosti je označená organizácia, ktorej dátum 
skončenia platnosti nie je známy. 
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2.2.2. Modifikácia údajov organizácie 

 
Obr.: 10 Modifikácia údajov organizácie 

Pri modifikácii údajov organizácie aplikácia ponúkne formulár a používateľ nemôže meniť 
právnu formu organizácie, IČO a dátum platnosti do. Ostatné údaje sú prístupné 
zmenám. 

2.2.3. Vymazanie registrovanej organizácie 

 
Obr.: 11 Vymazanie registrovanej organizácie 

Vymazať je možné len organizáciu, ktorá nemá evidovaný žiadny rozpočet v aplikácii (ani 
s pohľadom do minulých rokov). 
 

2.3. Identifikačné údaje obce alebo VÚC 

Používateľ môže pre potreby reportov zadať alebo modifikovať identifikačné údaje 
aktuálnej organizačnej jednotky. 
 

 
Obr.: 12 Prezeranie identifikačných údajov aktuálnej organizačnej jednotky 

Kliknutím na názov obce, aplikácia používateľovi sprístupní formulár pre zadávanie, alebo 
modifikáciu identifikačných údajov. 
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Obr.: 13 Zadanie identifikačných údajov aktuálnej organizačnej jednotky 
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3. Tvorba a úpravy rozpočtu obce alebo VÚC 

V tejto kapitole je popísané v chronologickom poradí, ako odovzdať schválený 
rozpočet obce alebo VÚC na úrovni hlavných kategórií ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie, následne ako pracovať so štandardným rozpočtom na detailnej úrovni, ak 
samospráva nemá zavedené programové rozpočtovanie, alebo ak samospráva využíva 
programové rozpočtovanie.  
Samostatná časť je tiež venovaná správe rozpočtového provizória obce alebo VÚC, ktoré 
nastáva, ak nedôjde k schváleniu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok do konca 
bežného roka. 

 

3.1. Rozpočet na hlavných kategóriách EKO 

Rozpočet na hlavných kategóriách ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (ďalej len 
rozpočet EKO) predstavuje najvyššiu sumárnu úroveň rozpočtu, ktorý je možné 
manuálne spravovať na úrovni obce alebo VÚC. 
Rozpočet EKO sa skladá zo sumárnych hodnôt na úrovni hl. kategórií ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie 100, 200, 300, 400, 500 za všetky rozpočtové príjmy a 600, 700, 
800 za všetky rozpočtové výdavky a predstavuje prvotnú sumárnu informáciu 
o schválenom rozpočte, ktorú samospráva zadáva a schvaľuje v systéme RIS.SAM.  
 

Ak obec alebo VÚC do zákonom stanoveného termínu stihne odovzdať a schváliť  
rozpočet na detailnej úrovni (štandardný alebo provizórium), potom rozpočet EKO už nie 
je potrebné manuálne vytvárať a schvaľovať z dôvodu, že sa vygeneruje a schváli 
automaticky spolu so schválením detailného rozpočtu. 
 
Správa rozpočtu EKO je prístupná z úrovne obce alebo VÚC v záložke menu Rozpočet - 
Eko (obr.14). 

 

Obr.: 14 Zoznam rozpočtov EKO obce/VÚC 

 

3.1.1. Vytvorenie rozpočtu EKO 

Vytvoriť návrh rozpočtu EKO môže používateľ z obrazovky zoznam rozpočtov EKO, 
pričom v jednom rozpočtovom roku môže existovať len jedna inštancia štandardného 
rozpočtu EKO. 
Prostredníctvom tlačidla „Vytvoriť rozpočet Eko“ aplikácia zobrazí okno s políčkom pre 
zadanie rozpočtového roku. Po potvrdení akcie stlačením „Uložiť“ systém vytvorí návrh 
Rozpočtu EKO pre zadaný rok.  
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Obr.: 15 Vytvorenie nového rozpočtu EKO obce/VÚC 

 
Po vytvorení nového rozpočtu EKO, používateľ ho môže prezerať, upravovať, schváliť 
alebo vymazať. 

3.1.2. Úprava údajov rozpočtu EKO 

Detail rozpočtu je prístupný cez nižšie označenú ikonu „Detail“.  
 

 
 

 

 

 
Sprístupnenie úprav  

Detail 
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Obr.: 16 Zobrazenie a úprava hodnôt rozpočtu EKO obce/VÚC 

Pokiaľ je Rozpočet EKO v stave „Vytvorený“, používateľ môže upravovať hodnoty 
rozpočtu kliknutím na podčiarknutú hlavičku stĺpca.  
Zmeny potvrdí voľbou „Uložiť“ alebo sa  vráti späť voľbou „Zrušiť“.  
V inom stave Rozpočtu EKO je používateľovi prístupný len detail bez možnosti úpravy 
hodnôt. 
 

3.1.3. Vymazanie rozpočtu EKO 

Návrh rozpočtu je možné vymazať kliknutím na označenú ikonu iba v stave „Vytvorený“. 

 
Obr.: 17 Vymazanie rozpočtu EKO obce/VÚC 

 

3.1.4. Schválenie rozpočtu EKO 

Schválenie rozpočtu predstavuje nevratný úkon, ktorým oprávnený používateľ prehlási 
údaje vyplnené v Rozpočte EKO za platné a finálne. Zároveň schválený rozpočet EKO 
predstavuje záväzné limity pri neskoršom schvaľovaní štandardného detailného rozpočtu 
obce alebo VÚC. 
 
Schváliť rozpočet EKO môže používateľ kliknutím na stav rozpočtu, následne v otvorenom 
okne si zvolí stav „Schválený“ a kliknutím na „Uložiť“ sa uloží a stav rozpočtu sa zmení na 
„Schválený“. Po tomto kroku už nie je možné editovať ani vymazať rozpočet EKO na daný 
rozpočtový rok.  
 

 
Obr.: 18 Schválenie rozpočtu EKO obce/VÚC 

 
 

  


