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Trenčín, 28. marec 2017 
Zmeny vo finančných výkazoch by zamestnancov župného úradu a jeho 

organizácií nemali prekvapiť  

V stredu 28. marca 2018 v rámci školenia na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) predstavili zmeny vo finančných výkazoch platné od nového roka.   

Zamestnanci Odboru finančného Úradu TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

župy si v kongresovej sále župného úradu vypočuli podrobný výklad zmien i noviniek 

v ekonomickom systéme iSPIN a SPIN2. Ten sa využíva nielen na úrade TSK, ale aj vo 

viac ako osemdesiatke župných organizácií, ktoré na školenie vyslali minimálne jedného 

zamestnanca zodpovedného za účtovníctvo. „Školenie pre našich zamestnancov 

a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja robíme z dôvodu zmeny legislatívy vo finančných výkazoch. 

Zapracované zmeny v ekonomickom systéme boli počas školenia podrobne 

odprezentované v systémoch iSPIN a SPIN2,“ uviedla vedúca Odboru finančného Úradu 

TSK Renáta Ozimová. Zaplnená sála sa tak oboznámila s novou štruktúrou finančných 

výkazov a s postupom ich vypĺňania.  

Školenie na župnom úrade informovalo o zmenách v piatich finančných výkazoch, ktoré 

sa menili na základe Metodického usmernenia Ministerstva financií SR. Tie sú platné od 

1. januára 2018. Zmeny sa dotkli finančných výkazov o príjmoch, výdavkoch 

a finančných operáciách, o finančných pasívach podľa sektorov, o dlhových nástrojoch 

a vybraných záväzkoch. Po novom sa vypĺňajú aj finančné výkazy o vybraných údajoch 

z aktív a pasív a finančné výkazy o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších 

územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií. Za zmenou vo výkazoch  

stojí novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale i praktické 

poznatky z celého procesu spracovania jednotlivých finančných výkazov samotným 

Ministerstvom financií SR.        
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