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Dodatok č. 11 
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 

 
Číslo: MF/24783/2014-421 

  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. 
decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia  rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie

1
) takto: 

 
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A . PRÍJMY 
 
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 
 134001 Z úhrad za dobývací priestor  
 134002 Z motorových vozidiel  
 134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 
 
160  Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti   poskytované  

Rozhlasom a televíziou Slovenska 
Triedia sa tu pokuty a úroky z omeškania v zmysle  § 155 a § 156 zákona o správe daní, ktoré uloží alebo   vyrubí 
daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo obec. Patria sem aj sankcie uložené v súvislosti s dlžnými úhradami za 
služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, sankcie súvisiace s osobitným odvodom vybraných 
finančných inštitúcií a osobitným odvodom z podnikania v regulovaných odvetviach. 

  
 222002 Z účtov Európskej únie 

Za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie okrem penále (úroky 
z omeškania) uvedené v podpoložke 291005. 
 

 222003 Za porušenie predpisov 
Napr. cenových, o štátnej pokladnici, colných, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany 
zdravia obyvateľstva, hospodárskej súťaže, omeškaných úhrad, upomienok, informačných povinností; 
v oblasti zamestnanosti, v oblasti životného prostredia, za nedodržanie výpožičnej lehoty, za stratu diela, 
stratu rôzneho materiálu, o povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo), úroky (napr. z privatizačného majetku, 
z omeškania), v blokovom konaní (za pokutové bloky, aj formou poštovej poukážky); za porušenie povinnosti 
nepeňažnej povahy vyplývajúcej z osobitných  predpisov. Na uvedenej podpoložke sa triedi aj príjem zo 
zmluvných pokút. 
 

 239002  Z vratiek 
Napr. z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov okrem vratiek uvedených 
v podpoložke 291002 a 291005. 
 

 291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie 
Túto podpoložku používa aj certifikačný orgán pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa  § 2 písm. 
e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR 
z nezrovnalostí pre Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, 
Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky 
námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, Európsky 
poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia sekcia),  Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo 
orientované výdavky, priame platby a ostatné priame platby) uhradených z kapitoly Všeobecnej 
pokladničnej správy na osobitný (mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky platobného 
orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Pôdohospodárska platobná agentúra.  

  
 291005 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za 

prostriedky spolufinancovania 
Používa certifikačný orgán, platobná jednotka alebo Pôdohospodárska platobná agentúra pri 
príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR z nezrovnalostí a iných vratiek [(vrátenie 
nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, vrátenie prostriedkov 
vo výške príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so zmluvou o NFP, vrátenie 
prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje, vrátenie penále (úroky z  omeškania)] 
pre Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Finančný 
nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky námorný 
a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, Európsky 
poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia sekcia), Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo 
orientované výdavky, priame platby a ostatné priame platby) okrem príjmov za nezrovnalosti 
uhradených z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy na osobitný (mimorozpočtový) účet pre 
nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo 
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 ) Zmeny a doplnky v metodickom usmernení sú zvýraznené tučným písmom.  
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financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na mimorozpočtový účet 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.  

  
 292017   Z vratiek 

Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií,  transferov, finančných                        
príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z DPH za predchádzajúce 
obdobia, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových 
náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, valút zo zahraničných 
pracovných a služobných ciest po skončení roka okrem vratiek uvedených v podpoložke 291002 
a 291005. 

 
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 
 
600 Bežné v ýdavk y  

Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, 
dopravné, údržbu a opravy, nájomné. 
Triedia sa tu bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej 
réžii. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám tuzemským, zahraničným a jednotlivcom poskytované vo forme 
napr. dávok, dotácií, príspevkov, členského. Ďalej sem patria úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 
Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržuje a opravuje (vrátane modernizácie a rekonštrukcie) vždy z bežných 
výdavkov (635). 

 Na zabezpečenie jednotného postupu pri výklade pojmov v oblasti informatizácie odbor legislatívy, metodiky, štandardov 
a bezpečnosti informačných systémov Ministerstva financií Slovenskej republiky vydal metodický pokyn na použitie 
odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti (FS č. 5/2008).  

 
630 Tovary a služby  

Táto kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Výdavky za tovary a služby poskytované zamestnancom bezplatne alebo 
za znížené ceny, vrátane nákupov potravín a uniforiem, patria tiež do tejto kategórie. Patria sem i výdavky na naturálne 
mzdy.  
Výdavky súvisiace s obstaraním zakúpených tovarov vrátane dopravy a montáže, sa zahŕňajú vždy do ich ceny aj v 
prípade, že nie sú zabezpečované jedným dodávateľom a triedia sa na rovnakej podpoložke. 
Všeobecný materiál, všeobecné služby = používajú všetci užívatelia rozpočtovej klasifikácie. 
Špeciálny materiál používajú iba niektorí užívatelia rozpočtovej klasifikácie (napr. vojsko, bezpečnostné a záchranné 
zložky, zložky civilnej ochrany, zdravotníctvo, metrológia a skúšobníctvo). 
Špeciálne služby používajú tiež len niektorí užívatelia rozpočtovej klasifikácie. 
 

 637012 Poplatky a odvody  
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, 
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a odbery podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie 
ovzdušia, očkovanie psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel, úschovu vecí 
zadržaných osôb, zmluvne dohodnutý poplatok z  tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, 
diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej 
výpožičnej služby, atď.), platobný styk - výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov Štátnej 
pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby, odvod finančných prostriedkov na základe 
rozhodnutia správy finančnej kontroly, platby za postúpené pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, 
Sociálnej poisťovne a daňových úradov. 
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú menu za inú, je to  potrebný 
vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod položkou 631. 

  
 637025 Nezrovnalosti 

Používa prijímateľ zo sektora verejnej správy a kapitola Všeobecnej pokladničnej správy pri úhrade 
nezrovnalostí a iných vratiek za prostriedky Európskej únie, ktoré sa nezaraďujú do príjmov štátneho 
rozpočtu napr. programy európskej územnej spolupráce, programy SAPARD, ISPA, PHARE, 
Prechodný fond, Švajčiarsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus. 
 

637037  Vratky 
 Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov okrem vratiek 

uvedených v podpoložkách 637025, 637038 a 637039. 
 

637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za 
prostriedky spolufinancovania  
Používa prijímateľ zo sektora verejnej správy, partner zo sektora verejnej správy alebo 
sprostredovateľský orgán zo sektora verejnej správy (ktorý môže realizovať platby prijímateľovi) 
z dôvodu neoprávneného čerpania prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR pri úhrade 
nezrovnalostí a iných vratiek [(vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného 
predfinancovania, vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so 
zmluvou o NFP, vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje, vrátenie penále 
(úroky z omeškania)] pre Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, 
Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky 
námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby,  Európsky 
poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia sekcia), Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo 
orientované výdavky, priame platby a ostatné priame platby). 
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Používa aj kapitola Všeobecnej pokladničnej správy pri úhrade prostriedkov Európskej únie podľa § 2 
písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na osobitný (mimorozpočtový) účet pre 
nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií 
SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na mimorozpočtový účet 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry v roku prijatia rozhodnutia o porušení a nezrovnalosti 
vzťahujúcich sa na Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, 
Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky 
námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby,  Európsky 
poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia sekcia),  Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo 
orientované výdavky, priame platby a ostatné priame platby). Ide o výdavky ovplyvňujúce schodok 
bežného roka podľa metodiky ESA. 

     
637039      Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené  v podpoložke 

637038 
Podpoložku používa kapitola Všeobecnej pokladničnej správy pri úhrade prostriedkov Európskej únie 
podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na osobitný (mimorozpočtový) 
účet pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je 
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo na mimorozpočtový 
účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rokoch nasledujúcich po roku prijatia rozhodnutia 
o porušení a nezrovnalosti vzťahujúcich sa na Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Kohézny fond, Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné 
hospodárstvo, Európsky námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby, Európsky poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia sekcia), 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond 
(Trhovo orientované výdavky, priame platby a ostatné priame platby). Ide o výdavky ovplyvňujúce 
schodok minulých rokov podľa metodiky ESA. 

   

  711005  Ostatných nehmotných aktív 

Napr. územné plány a lesné hospodárske plány, web stránky, ak spĺňajú kritériá obstarania  dlhodobého 

nehmotného majetku z kapitálových výdavkov.  

  716 Prípravná a projektová dokumentácia  

Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou (pripravovanou) výstavbou - 
investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, expertízne posudzovania, konzultácie a 
odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania. 
Ďalej sem patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov požadované odberateľom 
pre stavebné objekty, projektové práce vyplývajúce z technického zhodnotenia stavebných objektov, 
prevádzkové súbory a na ďalšie stavebné zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, 
autorský dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu. 
Platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy sa triedia pod 637011 a 
vedeckého výskumu pod 637010. Rozmnožovacie práce súvisiace so zadaním do verejného obstarávania sa triedia 
pod 637004 a  výdavky súvisiace so spracovaním súťažných podkladov sa triedia na 637002. 

     
   719014 Vratky 

  Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií, transferov okrem vratiek 
uvedených v podpoložkách 637025, 637038 a 637039. 

 
 
 

                       Radovan Majerský  
 generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky 
 
 
 


