
ZOZNAM SKRATIEK 

 
ARDAL 
CUD 
DCOM  

 
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 
Centrálne úradné doručovanie 
Dátové centrum obcí a miest  

DEUS 
DPH 
DPFO 
EBRD 
ECB 
EHP 
EIB 
EK 
FR SR                                  

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko 
Daň z pridanej hodnoty 
Daň z príjmov fyzických osôb 
Európska banka pre obnovu a rozvoj 
Európska centrálna banka 
Európsky hospodársky priestor 
Európska investičná banka 
Európska komisia 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

EÚ Európska únia 
EYOF 
FO 
FR SR 

Európsky olympijský festival mládeže 
Fyzická osoba 
Finančné riaditeľstvo 

GP SR 
HND 
IT 

Generálna Prokuratúra Slovenskej republiky 
Hrubý národný dôchodok 
Informačné technológie 

KP SR Kancelária prezidenta 
KÚS SR Kancelária Ústavného súdu SR 
KVOP Kancelária verejného ochrancu práv 
MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
MF SR  Ministerstvo financií SR  
MH SR 
MIRRI SR  

Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

MK SR Ministerstvo kultúry SR  
MO SR  Ministerstvo obrany SR  
MPSVaR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR  
MS SR 
MSP  

Ministerstvo spravodlivosti SR 
Mikro, malé a stredné podniky  

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
MV SR  Ministerstvo vnútra SR  
MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva SR  
MZVaEZ SR  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MŽP SR  
NASES 

Ministerstvo životného prostredia SR  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

NBS 
NDS, a. s.  
NFM 
NKP 

Národná banka Slovenska  
Národná diaľničná spoločnosť  
Nórsky finančný mechanizmus 
Národná kultúrna pamiatka 

NKÚ SR  Najvyšší kontrolný úrad SR 
NS SR  
NTC Košice, a. s.             

Najvyšší súd SR 
Národné tenisové centrum Košice, a. s. 

RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu 



RUVZ  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
SAV  Slovenská akadémia vied  
SLSP, a. s. 
SNSĽP 
SR 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest 
SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv SR 
SVP, š. p. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik  
ŠFA  
ŠD 
ŠP 

Štátne finančné aktíva  
Štátny dlh 
Štátna pokladnica 

ŠÚ SR  Štatistický úrad SR  
ÚKD Úrad komisára pre deti  
ÚKOZP Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  
ÚOOÚ SR 
ÚOOPČ SR  

Úrad na ochranu osobných údajov SR 
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti SR  

ÚPN Ústav pamäti národa  
ÚPPVII SR 
ÚPSVR 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetí  
ÚV SR  Úrad vlády SR  
VPS 
VŠZP, a. s.  

Všeobecná pokladničná správa  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

ZI 
ŽSR 
ŽSSK, a. s. 
 

Základné imanie  
Železnice Slovenskej republiky 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
 
 

Zákon č. 120/1993 Z. z.  
 
 
 
Zákon č. 42/1994 Z. z. 
 
 
Zákon č. 543/2002 Z. z. 
 
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. 
 
 
Zákon č. 199/2004 Z. z. 
 
 
Zákon č. 222/2004 Z. z. 
 
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. 
 
 

Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov 
 
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov 
 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov znižuje výnos dane z príjmov fyzických osôb 
 
Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 



 
Zákon č. 564/2004 Z. z. 
 
 
 
Zákon č. 309/2009 Z. z. 
 
 
 
Zákon č. 563/2009 Z. z. 
 
 
 
Zákon č. 305/2013 Z. z.   
  
 
 
 
Zákon č. 440/2015 Z. z. 
 
 
Zákon č. 55/2017 Z. z. 
 
 
Zákon č. 468/2019 Z. z. 
 
Zákon č. 67/2020 Z. z. 
 
 
 
 
Zákon č. 217/2020 Z. z. 
 
 
Výnos MF SR  
č. 26825/2005 – 441   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zákon č. 564/2004  Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov 
 
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 
 
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších 
predpisov 
 
Zákon č. 217/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 
 
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 
2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 
 

 


