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Dodatok č. 9 
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/010213/2012-421 

  
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, prijatia nových právnych 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 
 
100   Daňové pr í jm y  

 V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu 
dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. V 
hlavnej kategórii daňových príjmov sa triedia všetky daňové príjmy bez ohľadu na príjemcu dane. V kategórii 160 
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou 
televíziou a Slovenským rozhlasom sa osobitne triedia pokuty a  úroky z omeškania vzťahujúce sa k jednotlivým 
druhom daní uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s dlžnými úhradami za služby verejnosti poskytované 
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. 
Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Dlžné poistné sa triedi v poistnom na samostatných podpoložkách podľa 
jednotlivých druhov poistného. Penále, úroky a pokuty uložené v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení 
a sociálnom poistení sa triedia v kategórii 170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením. 
V hlavnej kategórii daňových príjmoch sa klasifikujú dane z emisných kvót, osobitný odvod vybraných 
finančných inštitúcií a odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku. 

 
160  Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované  

Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 
 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. Vyšší územný celok tu triedi výnos z pokuty a úroky 
z omeškania vzťahujúce sa k dani z motorových vozidiel podľa osobitného zákona, kde správu dane vykonáva 
daňový úrad. Patria sem aj sankcie uložené v súvislosti s dlžnými úhradami za služby verejnosti poskytované 
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a sankcie súvisiace s daňou z emisných kvót a osobitným 
odvodom vybraných finančných inštitúcií. 

190 Iné dane 
191 Daň z emisných kvót 

Na tejto položke sa triedi daň z emisných kvót, ktorá je príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 
 192  Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií 
 Triedi sa tu osobitný odvod, ktorý uhrádza banka alebo pobočka zahraničnej banky. 

  193     Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku 
 Na tejto položke sa klasifikujú príjmy z postúpených pohľadávok na poistnom zdravotných 
 poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov. 
 194  Ďalšie iné dane 
 
223002 Za materské 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 zmysle § 23 písm. j) zákona  o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade 
s osobitnými školskými predpismi v materských školách a školských zariadeniach. Nepatrí sem školné a zápisné, 
ktoré sa triedi na podpoložke 223001. 

 
239002   Z vratiek 

  Z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov.   
 

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 SR, valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení 
roka. 
  

312  Transfery v rámci verejnej správy 
312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, ktoré patria 
do verejnej správy, na aktívne opatrenia trhu práce, za verejno-prospešné práce. Triedia sa tu prostriedky 
Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou. 

312002 Zo štátneho účelového fondu 
312003 Zo zdravotných poisťovní 
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Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
312005 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky 
312006 Zo Slovenského pozemkového fondu 
312007 Z rozpočtu obce 

Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach. 
312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 
312009 Zo Sociálnej poisťovne 
312010 Zo štátnych finančných aktív 
312011 Od ostatných subjektov  verejnej správy 
312012  Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
  
330  Zahraničné granty 

Triedia sa tu finančné prostriedky prijaté od zahraničných darcov a sponzorov. Patria sem aj prijaté 
prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu (napr. 
program Občianstvo,  program Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť a pod.) 

 
340  Zahraničné transfery 

 
Triedia sa tu finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do príjmov štátneho 
rozpočtu a sú prijaté na príjmový účet platobnej jednotky (napr. prostriedky z Európskeho sociálneho 
fondu, Kohézneho fondu).  
 

2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 
 
632002  Vodné, stočné 

Na uvedenej podpoložke sa triedia aj platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej  
kanalizácie. 

 
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. 

 
637031 Pokuty a penále 

 Triedia sa tu pokuty, penále a iné druhy sankcií podľa osobitných predpisov. 
 

637037   Vratky 
  Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov. 
 
641   Transfery v rámci verejnej správy 
641001 Príspevkovej organizácii 

Zaradenej štatistickým úradom SR do  verejnej správy. 
641002   Štátnemu účelovému fondu 
641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 

Napr. platba z invalidného poistenia do starobného poistenia. 
641006 Rozpočtovej organizácii 

 Napr. používa Ministerstvo financií SR a Fond národného majetku SR, kapitola Všeobecná pokladničná správa 
pri prevodoch na mimorozpočtové účty Ministerstva financií SR, pri prevodoch finančných prostriedkov 
z výdavkového účtu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity na  mimorozpočtový účet, pri prevodoch na 
spolufinancovanie určených na budovanie Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na 
mimorozpočtové účty. 

641008 Verejnej vysokej škole 
641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  
   Napr. na  zriadenie spoločného obecného úradu - § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa 

 v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030) 
641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  
641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky 
641012 Ostatným subjektom verejnej správy 
                         Napr.  príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
641013   Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  
641014  Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy   
  
642026  Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 

Napr. na dávku v hmotnej núdzi, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný, na bývanie, 
 ochranný, jednorazová dávka v hmotnej núdzi (na ošatenie, základné vybavenie domácnosti, 
 zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady).  
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700  Kapi tá lové v ýdavk y  
Text  “Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné 
autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a  technologické postupy, 
utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky  využiteľné znalosti, ktorých vstupná 
cena je vyššia ako 2 400 eur a majú prevádzkovo-technické  funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok 
a sú obstarané odplatne alebo vytvorené  vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady 
na vývoj a technické  zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700 eur“ sa nahrádza 
textom: 
 

 „Nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur 
 a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.“  

 
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 a 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 na 637011 
a vedeckého výskumu na 637010. Rozmnožovacie práce súvisiace so zadaním do verejného obstarávania sa 
triedia na 637004 a  výdavky súvisiace so spracovaním súťažných podkladov sa triedia na 637002. 

 
718   Rekonštrukcia a modernizácia  

 Patria sem výdavky na rekonštrukciu  a modernizáciu strojov a zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby. 
 Na uvedenej položke sa triedi aj technické zhodnotenie softvéru a komunikačnej infraštruktúry.  

718002 Výpočtovej techniky 
718003 Telekomunikačnej techniky 

 Vrátane telekomunikačných sietí. 
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky  a náradia 
718005  Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
718006  Softvéru 
718007  Komunikačnej infraštruktúry 

 Komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortných, republikových a medzinárodných 
 spojovacích sietí, napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí. Samostatné zariadenia súvisiace 
 s komunikačnými sieťami, vrátane IP telefónie. 
 

719014   Vratky 
  Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií, transferov. 
 
3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE  
 
411005  Od fyzickej osoby 

  Napr. príjmy zo splácania sociálnej pôžičky (na dobeh).  
 

430  Z predaja majetkových účastí 
431     Právnickej osoby 
432   Právnickej osoby so zahraničnou účasťou 
 
455   Odplata za postúpenú pohľadávku  

Triedia sa tu príjmy z postúpených pohľadávok okrem postúpených pohľadávok na poistnom 
zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov, ktoré sa triedia v daňových príjmoch 
na položke 193. 

  
812001 Jednotlivcovi 
 
815  Odplata za postúpenú pohľadávku 
   Platby za postúpené pohľadávky, okrem platieb za postúpené pohľadávky na poistnom zdravotných 

poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov, ktoré sa triedia na podpoložke 637012.    
 
 
 

   Radovan Majerský, v. r.  
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky 
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