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Vec  

Interpelácia zo zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 

25.2.2013 - o d p o v e ď 

 

Vážený pán poslanec, 

 

        Ekonomický informačný systém buduje TSK od roku 2002. V rámci tohto systému je i  

systém Regionálna pokladnica, ktorý bol obstaraný v roku 2008. Regionálna pokladnica ako 

funkčná časť – nadstavba - ekonomického informačného systému SPIN vznikla za účelom 

možnosti finančného a ekonomického manažmentu TSK a jeho OvZP s funkcionalitami – 

Výkazníctvo, Rozpočtovanie, Finančné plánovanie, Manažment pohľadávok a záväzkov, Business 

Intelligence, Integračné riešenie. Funkcionality tohto modulu nie sú nahraditeľné Štátnou 

pokladnicou. Regionálna pokladnica nemá nič spoločného so Štátnou pokladnicou ani s 

akoukoľvek inou bankou a nie je na mieste spochybnenie účelnosti vynakladaných finančných 

prostriedkov na Regionálnu pokladnicu, čo potvrdilo aj MF SR. 

Štátna pokladnica je banka, ktorá vykonáva a zabezpečuje svoje činnosti súvisiace s 

realizáciou úhrad platieb klientov na základe schváleného rozpočtu podľa pokynov svojich 

klientov bez ďalších výkazov. Štátna pokladnica je orgán štátnej správy, rozpočtová organizácia 

zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva,  predstavuje 

systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a 

investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Zabezpečuje okrem iného 

najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov, správu pohľadávok a záväzkov 

štátneho rozpočtu a dennú likviditu štátneho rozpočtu.   

Medzi najväčšie výhody ekonomického informačného systému SPIN patrí najmä 

aktuálnosť informácií, odstránenie duplicity a previazanosť evidencií, implementácia 

nadstavbových modulov, eliminácia chybných údajov, uplatňovanie jednotnej metodiky, 

kompatibilita údajov so systémom Štátnej pokladnice, možnosť integrácie, centralizácia správy 

systému a pod..  

Vstupná cena pre systém Regionálna pokladnica bola k  31.12.2012  vo  výške   

645 270,55 Eur.  

Vážený pán 

Ing. Jozef Trstenský 

 

poslanec Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 



 
V schválenom Rozpočte TSK na roky 2012 – 2014 boli v roku 2012 plánované kapitálové 

výdavky na dobudovanie regionálnej pokladnice vo výške 365 000 Eur. Celkové vynaložené 

výdavky na rozšírenie systému regionálnej pokladnice v roku 2012 boli vo výške 92 932,80 Eur 

a súviseli s rozšírením systému regionálnej pokladnice o spracovanie súhrnnej účtovnej závierky. 

Zostavovateľom súhrnnej účtovnej závierky ako najvyššej úrovne konsolidácie verejnej správy je 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR). Funkčným rozšírením ekonomického 

informačného systému SPIN je zabezpečená realizácia legislatívnej povinnosti, ktorá od VÚC 

vyžaduje poskytnúť ekonomické údaje pre potreby MF SR prostredníctvom informačného 

systému „IS JUŠ“. Uvedená povinnosť je definovaná §22a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom zo 16. februára 2011 č. MF/010479/2011-

312 pre vyššie územné celky na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. 

Cieľom tohto rozšírenia je eliminácia paralelného spracovania údajov už raz evidovaných 

v ekonomickom informačnom systéme SPIN a iSPIN (pohľadávky/záväzky, náklady/výnosy, 

Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a nasadenie systému zabezpečuje automatizovaný export údajov 

z TSK a z jednotlivých organizácií začlenených do konsolidovaného celku s využitím 

štandardizovaných rozhraní.  

Vzhľadom na neustále legislatívne zmeny je snahou TSK zabezpečiť všetky činnosti 

vyplývajúce z platnej legislatívy pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

a v súvislosti s legislatívnymi zmenami sa aktualizuje aj ekonomický informačný systém.  

V nadväznosti na pripravovanú zmenu v legislatíve – zmenu zákona   č. 483/2001 Z.z. 

o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom 

je zapojiť do systému štátnej pokladnice zostávajúcich 5 samosprávnych krajov celým svojim 

rozpočtom, ktoré v súčasnosti majú vedené svoje účty v komerčných bankách s tým, že 

samosprávne kraje sa stanú povinným klientom Štátnej pokladnice vrátane rozpočtových 

a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, Trenčiansky samosprávny kraj 

vydal negatívne stanovisko k tomuto návrhu, nakoľko sa nestotožňuje so zapojením do systému 

ŠP za súčasných legislatívnych podmienok a bez vyjasnenia kompenzácie nákladov, ktoré súvisia 

so zapojením do systému ŠP.  

 

S pozdravom 

  

 

 

 

 

 

                                                                                          MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

                                                                                                         predseda 


