Dodatok č. 17
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/021068/2017-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu nového zákona o štátnej službe, 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 takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
211004

Iné príjmy z podnikania
Napr. Odvod zo zisku. Túto podpoložku používa tiež štátna rozpočtová organizácia aj na zapojenie zisku z
podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu.

221006

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla

223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Napr. za služby právne a poradensko-konzultačné, služby súvisiace s overovaním skúšok odbornej
spôsobilosti, ľudovoumeleckej činnosti, ubytovacie služby, za použitie telefónu, faxu, káblovej televízie,
služobných motorových vozidiel, zberných surovín, odpadových nádob, služby za odvysielané relácie v
miestnom rozhlase, z reklamy (aj z reklamy v obecných novinách), vstupné, sprievodcovskú činnosť,
kopírovacie práce vrátane fotoprác, v obradných sieňach, za asistovanú službu, ktorá je príjmom
prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, služby za vodné, stočné, elektrinu, pary, plyn, teplo,
sprístupnenie informácií, ďalej za rešeršné a znalecké posudky, svedočné, služby v občiansko-právnom
konaní, za výskum a vývoj, ošetrovné v detských domovoch platené rodičmi detí, za cirkulovanú výpožičku (aj
za registráciu čitateľov), medzinárodnú výpožičnú službu, za poškodené učebnice, laboratórne rozbory a skúšky
výrobkov, preverovanie a registráciu liečiv, certifikáciu, meranie hlučnosti a prašnosti, služby za geologické
a geodetické práce, remeselnícke (napr. stolárske, autoopravárenské, údržbárske, montážne práce, za pranie,
čistenie), služby na hraničných priechodoch vrátane váženia hmotnosti motorových vozidiel, v zariadeniach
sociálnych služieb, rehabilitačné, rekreačné služby, cattering (občerstvenie na palube lietadla - Ministerstvo
vnútra SR), tržby z bufetu, aplikačného programového vybavenia, prístavné, letové meranie a overovanie,
opčná prémia, za opatrovateľské služby, pestúnsku starostlivosť, za služby v domoch smútku, ďalej lektorské,
služby požiarnej ochrany, napojenie na pulty centralizovanej ochrany, opakované vyšetrenia vzoriek,
prieskumné územia, kontrolnej činnosti zástupcov vojenskej správy, za použitie športových potrieb a zariadení,
poskytnutie ochrany pri prevoze peňazí, od zahraničných študentov študujúcich na vlastné náklady, služby
spojené s tvorbou a ochranou životného prostredia a ochranou zdravia obyvateľstva, za výkon záchrannej
činnosti a pátrania po nezvestnej osobe, za poskytovanie a spracovanie lesných hospodárskych plánov,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (reštaurátorské práce, za zhodnotenie
autorských práv a práv výrobcu k filmom), výrobky, tovary a služby vedľajšieho hospodárstva (Zbor väzenskej
a justičnej stráže) a zariadenia v zmysle zákona o sociálnych službách, z kultúrnej činnosti, lekárskych výkonov
(aj tých, ktoré nie sú financované prostredníctvom zdravotných poisťovní), nadštandardné, od zdravotných
poisťovní a Sociálnej poisťovne, služby zdravotnej starostlivosti, lekárske predpisy a poukazy, za služby
súvisiace s výberom príspevkov starobného dôchodkového sporenia, paušálne platby za poistencov iných
členských štátov EÚ (nezaopatrení rodinní príslušníci zamestnanca, poisteného v inom členskom štáte EÚ
nebývajúceho v SR, ktorí trvalo bývajú v SR), veterinárnych výkonov, veterinárnych inšpekcií a veterinárnych
kontrol, kvalifikačné skúšky, vrátane duplikátov a titulov, školné a zápisné na verejných vysokých školách,
účastníkov ďalšieho vzdelávania, prijímacích pohovorov na vysoké školy, konania rigoróznych skúšok a
obhajob rigoróznych prác, za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského
štúdia, akreditácie. Ďalej tržby z predaja diaľničných nálepiek, kníh, publikácií, tlačív, propagačného materiálu,
vrátane programov a katalógov, Obchodného vestníka, Justičnej revue, rastlinných, živočíšnych a lesných
výrobkov a zvierat, kuchynského odpadu, cintorínske, za separovaný zber a predaj intervenčných zásob
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou atď. Patrí sem aj príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola obstaraná
za účelom ďalšieho predaja.

223002

Za školy a školské zariadenia
Triedia sa tu príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo
žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými školskými predpismi v školách a školských
zariadeniach. Patrí sem aj školné a zápisné v jazykových školách.

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 platobná jednotka pri príjme prostriedkov spolufinancovania zo ŠR
zo systémových nezrovnalostí od dlžníka, ktorým je riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán 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 uhradených za prostriedky EÚ na samostatný účet pre nezrovnalosti a vratky
platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a uhradených za prostriedky spolufinancovania zo ŠR na príjmový účet platobnej
jednotky.
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Túto podpoložku používa aj Pôdohospodárska platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa
§ 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a pri príjme prostriedkov spolufinancovania zo
ŠR zo systémových nezrovnalostí od dlžníka, ktorým je riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pre 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 za prostriedky EÚ na samostatný účet pre nezrovnalosti a vratky a za
prostriedky spolufinancovania zo ŠR na príjmový účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Túto podpoložku používa aj certifikačný orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra pri príjme
prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zo
systémových nezrovnalostí od dlžníka, ktorým je riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán 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 samostatný účet pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým
je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na samostatný účet
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
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 individuálnych nezrovnalostí a iných vratiek od prijímateľa [(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 samostatný účet
pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na samostatný účet Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.

292027

Iné
Napr. náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z osobitných predpisov, ako sú
odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu); predpísaných mánk a
škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná; výnosov z prostriedkov
štátneho rozpočtu, realizácie platobného styku (výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou
pokladnicou znížené o náklady na tieto finančné operácie); obnovy evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok
obvinených a odsúdených, náhrad trov trestného a priestupkového konania, náhrady výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody, prepadnuté kaucie a majetok, výnosy regresných náhrad, výživného na dieťa podľa
rozhodnutia súdu, z dedičského konania, produkcie cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu EÚ ako
kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby. Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej
zábezpeky.

320

Tuzemské kapitálové granty a transfery
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné
príspevky poskytnuté na obstaranie buď kúpou existujúcich alebo výstavbou nových kapitálových aktív.

2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
600

B e ž n é v ýd a v k 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).

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere a v
štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií
uhradzované podľa príslušných predpisov.
Kategória nezahŕňa položky odmeňovania v naturáliách - tieto sa zahŕňajú pod 637, platy pri odchode do
dôchodku, odstupné, dávky sociálnej pomoci, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca (zákon č. 462/2003 Z. z.) - tieto sa zahŕňajú pod 642.

611

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
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Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane ich zvýšení za prax, funkčný plat podľa § 126 ods. 2 až 4
zákona o štátnej službe; náhrada za dovolenku a vyrovnanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona
bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného
činiteľa; funkčné platy policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat profesionálneho
vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat hasičov. Patrí sem aj príslušná časť funkčného platu,
plat, resp. mzda za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov
a zvýšenie platovej tarify podľa § 185 ods. 2 zákona o štátnej službe.
612002

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
Triedia sa tu ostatné príplatky podľa osobitných zákonov, napr. riadiaci príplatok, príplatok za zastupovanie,
za výkon činnosti mentora, príplatok za prácu nadčas, plat za štátnu službu nadčas, platová kompenzácia
za sťažené vykonávanie štátnej služby, príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za
starostlivosť o služobné motorové vozidlo, atď.

613

Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
Podľa príslušných platných predpisov. Položka zahŕňa náhradu za pracovnú pohotovosť, napr. pracovná
pohotovosť - § 96 ods. 4 Zákonníka práce, náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti mimo miesta
vykonávania štátnej služby - § 144 zákona o štátnej službe, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní
opatrení pre obdobie krízovej situácie - § 145 zákona o štátnej službe, náhrada za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti mimo pracoviska - § 21 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie - § 21a zákona
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Položka nezahŕňa plat, resp.
mzdu za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov, napr.
mzdu za pracovnú pohotovosť – § 96 ods. 2 Zákonníka práce, plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti –
§ 138 zákona o štátnej službe, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku - § 19a zákona o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; táto časť sa triedi v položke 611.

616

Doplatok k platu a ďalší plat
Patrí sem i vyrovnanie platu - § 185 ods. 3 a 4 zákona o štátnej službe, doplatok k platu počas dočasného
preloženia v súlade s § 57 ods. 4 zákona o štátnej službe, rozdiel do sumy funkčného platu - § 186 ods. 2
zákona o štátnej službe, doplatok k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu, služobnému
príjmu, príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti - § 143 ods. 1 zákona o štátnej
službe. Položka nezahŕňa náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č.
462/2003 Z. z., ani napr. plat v čase, v ktorom sudca nevykonáva sudcovskú funkciu pre chorobu.

632004

Komunikačná infraštruktúra
Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za užívanie rezortných, republikových a
medzinárodných komunikačných (spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete,
elektronický prenos dát, prístup k internetu, poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre
elektronický podpis, výdavky na webhosting, registráciu domény, virtuálny server.

633002

Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600, vrátane
materiálu k výpočtovej technike, napr. "myší", klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom,
nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, čípových kariet (napr. pre
Štátnu pokladnicu), IPod, IPad, čítačiek kníh, multifunkčných zariadení.
Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej klasifikácie je pojem „počítač“ uvedený vo vysvetlivke
k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky.

637037

Vratky
Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov okrem vratiek uvedených
v podpoložkách 637025, 637038 a 637039, podpoložku použije obec a vyšší územný celok pri vrátení
preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu.

637039

Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené
v podpoložke 637038
Podpoložku používa kapitola Všeobecnej pokladničnej správy a riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán pri
úhrade systémových nezrovnalostí dlžníka, ktorým je riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán za prostriedky
Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na samostatný účet pre
nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo na samostatný účet Pôdohospodárskej platobnej
agentúry a za prostriedky spolufinancovania zo ŠR 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).

641006

Rozpočtovej organizácii
Napr. používa Ministerstvo financií SR, právny nástupca Fondu národného majetku SR, kapitola Všeobecná
pokladničná správa pri prevodoch na samostatné účty Ministerstva financií SR, pri prevodoch finančných
prostriedkov z výdavkového účtu VPS na samostatný účet Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.
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642015

721002

Na nemocenské dávky
Nemocenské (aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom),
ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské. Na tejto podpoložke sa triedia aj výdavky, ktoré napr.
zamestnávatelia vynakladajú v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. pri dočasnej práceneschopnosti, počas
choroby v zmysle zákona č. 38/1993 Z. z.
Rozpočtovej organizácii
Napr. používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na samostatné účty Ministerstva financií
SR.

3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
451

Z realizácie ostatného finančného majetku
Patria sem ostatné príjmy z realizácie finančného majetku okrem predaja majetkových účastí a odplaty za
postúpenú pohľadávku, napr. príjem z predaja iných finančných aktív (príjem investora pri predaji
cenných papierov zo svojho portfólia), ako aj príjem investora (vlastníka dlhových cenných papierov)
pri splatnosti dlhového cenného papiera.

453

Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Na položke klasifikujú subjekty verejnej správy zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov.

456

Iné príjmové finančné operácie

456001

Vklady do základného imania
Príjmy z peňažného vkladu do základného imania na strane obchodnej spoločnosti resp. štátneho
podniku v prípade subjektu verejnej správy alebo príjem na strane vlastníka majetkových podielov
z dôvodu znižovania základného imania vo svojich účastinách.

456002

Prijaté finančné zábezpeky
Na tejto podpoložke sa triedi zložená (prijatá) zábezpeka.

456003

Kurzové rozdiely
Triedia sa tu kurzové rozdiely subjektov verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií, ktoré sa
triedia v nedaňových príjmoch na podpoložke 292021.

456004

Príjmové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami
Napr. používa Exportno–importná banka SR pre príjem finančných prostriedkov z medzibankových
transakcií a na klientske účty.

456005

Ostatné príjmové finančné operácie
Napr. používa obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta pre príjem správnych
poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

511

Zo štátnych pokladničných poukážok
Používa emitent pre klasifikáciu príjmu z emisie dlhových cenných papierov na tuzemskom trhu
s cennými papiermi.

512

Z dlhopisov
Používa emitent pre klasifikáciu príjmu z emisie dlhových cenných papierov na tuzemskom trhu
s cennými papiermi.
Krátkodobé
Dlhodobé

512001
512002
525

Zo štátnych pokladničných poukážok
Používa emitent pre klasifikáciu príjmu z emisie dlhových cenných papierov na zahraničnom trhu
s cennými papiermi.

526

526001
526002

Z dlhopisov
Používa emitent pre klasifikáciu príjmu z emisie dlhových cenných papierov na zahraničnom trhu
s cennými papiermi.
Krátkodobé
Dlhodobé

813002

Ostatné

819

Iné výdavkové finančné operácie

819001

Dlhové cenné papiere
Podpoložku používa subjekt verejnej správy na klasifikovanie výdavku pri nákupe dlhových cenných
papierov do svojho portfólia.

819002

Vrátené finančné zábezpeky
Na tejto podpoložke sa triedi vrátená zábezpeka (predtým prijatá na podpoložke 456002).
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819003

Kurzové rozdiely
Triedia sa tu kurzové rozdiely subjektov verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií, ktoré sa
triedia v bežných výdavkoch na podpoložke 637024.

819004

Výdavkové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami
Napr. používa Exportno–importná banka SR pre zaznamenanie výdavkov z medzibankových transakcií
a z klientskych účtov.

819005

Ostatné výdavkové finančné operácie
Napr. používa obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta pre odvod správnych
poplatkov do štátneho rozpočtu.

820

Splácanie istín
Táto kategória zahŕňa splácanie úverov (istiny a návratnej finančnej výpomoci) a finančného lízingu. Bude ju
používať napr. Ministerstvo financií SR pre štátne centralizované platby verejného dlhu, zdravotné poisťovne,
obce a vyššie územné celky. Platby úrokov sa klasifikujú v bežných výdavkoch.
Príslušné podpoložky k splácaniu istiny pokladničných poukážok a dlhopisov používa subjekt, ktorý je
emitentom týchto dlhových cenných papierov na klasifikáciu výdavkov v čase splatnosti cenného
papiera.

D. PREVODY
900

Prevody na samostatnom účte štátnej rozpočtovej organizácie
V hlavnej kategórii 900 štátne rozpočtové organizácie klasifikujú prevody na samostatnom účte.
Prevodové príjmy a prevodové finančné operácie sa nerozpočtujú a používajú sa pri zaznamenávaní
skutočnosti.
Prevodové príjmy štátna rozpočtová organizácia používa len na samostatnom účte na klasifikáciu
prijatých finančných prostriedkov prevedených z výdavkového účtu na samostatný účet.
Prevodové finančné operácie štátna rozpočtová organizácia používa len na samostatnom účte na
klasifikovanie takých finančných prostriedkov, ktoré štátna rozpočtová organizácia vyberá a prevádza
na svoj príjmový účet alebo na klasifikovanie prevodu inému subjektu, u ktorého sa príjem zaznamená.
Z dôvodu zamedzenia duplicít sa prevodové finančné operácie použijú aj pri prevodoch štátnych
finančných aktív v správe Ministerstva financií SR.
Prevodové finančné kategórie 930 a 940 sa nepoužívajú v prípade, ak štátna rozpočtová organizácia
presúva prijatý zahraničný grant inému subjektu, tieto presuny sa klasifikujú príslušnými transferovými
podpoložkami.
Druh rozpočtu „212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet a prevod príjmov zo
samostatného účtu na príjmový účet“ sa použije iba na identifikáciu prevodov z výdavkového účtu na
samostatný účet a zo samostatného účtu na príjmový účet.
Štátna rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet na druhu rozpočtu „211 príjmy a výdavky“, druh
rozpočtu 212 sa pri zostavovaní rozpočtu nepoužije.

1.

PREVODOVÉ PRÍJMY
Prevodové príjmy v príslušných položkách kategórie 910 alebo v kategórii 920 sa použijú na
samostatnom účte na klasifikáciu prijatých finančných prostriedkov prevedených z výdavkového účtu.
Pri prevode sa použije druh rozpočtu „212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet
a prevod príjmov zo samostatného účtu na príjmový účet“.

910
911
912
913
914
920

Príjem z prevodu na bežné výdavky
Príjem z prevodu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za december
Príjem z prevodu na poistné a na príspevok do poisťovní za december
Príjem z prevodu na tovary a služby
Príjem z prevodu na bežné transfery
Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery

2.

PREVODOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

930

Príjmová prevodová finančná operácia
Kategória 930 Príjmová prevodová finančná operácia sa použije na klasifikovanie príjmu, ktorý štátna
rozpočtová organizácia vyberá na samostatný účet a tento príjem v celej sume alebo len jeho časť
prevádza na príjmový účet alebo prevádza inému subjektu, napr. príjem poplatkov za udržanie platnosti
patentu a európskeho patentu, príjem z produkcie cukru a izoglukózy, príjem vratiek z finančného
zúčtovania dotácií na samostatnom účte príslušného ústredného orgánu, ktoré sa poukazujú na účet
Ministerstva financií SR.
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940

Výdavková prevodová finančná operácia
Na výdavkovej prevodovej finančnej kategórii 940 Výdavková prevodová finančná operácia sa klasifikuje
výdavok zo samostatného účtu na príjmový účet, alebo prevod inému subjektu, u ktorého sa príjem
zaznamená.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie
rozpočtovej politiky
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