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Dodatok č. 13 
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/020357/2015-421 

  
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 v súvislosti s finančnými zábezpekami mení a dopĺňa metodické usmernenie takto: 
 

1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY 
 
 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,  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, za 
výpisy z katastra nehnuteľností, z technickej dokumentácie, patentovej dokumentácie, 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 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 (aj za jazykové 
kurzy), 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.  

  
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 
 
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. 
Ak pri realizácii vecných plnení subjekt verejnej správy poskytuje zábezpeky (napr.  verejné 
obstarávanie, dražba), potom sa tieto zábezpeky klasifikujú na príslušných vecných podpoložkách. 

 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. 
 
637002   Konkurzy a súťaže 

Patria sem napr. výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane 
mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach, výdavky na 
ohňostroj, finančné odmeny za športové a kultúrne podujatia, za spracovanie súťažných podkladov.  

 
 641  Transfery v rámci verejnej správy 

641001  Príspevkovej organizácii 
  Zaradenej štatistickým úradom SR do  verejnej správy. 
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 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 

641015  Dopravným podnikom 
Napr. dopravným podnikom - subjektom verejnej správy v zakladateľskej pôsobnosti miest na 
zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy.    

641016    Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.   
641017    Železniciam Slovenskej republiky 
 
710     Obstarávanie kapitálových aktív     

Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív, t. j. hmotného a nehmotného majetku. V tejto kategórii sa 
klasifikujú výdavky umožňujúce nadobúdať kapitálové aktíva z vlastných zdrojov rozpočtov. 
Ak pri realizácii vecných plnení subjekt verejnej správy poskytuje zábezpeky (napr. dražba, 
zábezpeka podľa zákona o správe majetku štátu), potom sa tieto zábezpeky klasifikujú na 
príslušných vecných podpoložkách. 

    
 721  Transfery v rámci verejnej správy 
 721001  Príspevkovej organizácii 
 721002  Rozpočtovej organizácii  

Napr. používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty Ministerstva 
financií SR, pri prevodoch finančných prostriedkov na spolufinancovanie určených na budovanie 
Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na mimorozpočtové účty. 

 721003  Verejnej vysokej škole 
 721004  Slovenskému pozemkovému fondu 
 721005  Štátnemu účelovému fondu 
 721006  Obci 

Napr. na dopravu, rozvojové programy obcí, regionálny rozvoj, podporu protidrogových programov a 
ostatných sociálnych aktivít obcí, podporu bývania, na školstvo a na rozvoj športu, zmiernenie škôd 
spôsobených živelnými pohromami, zabezpečenie bývania utečencom, rozvoj životného prostredia, 
zdravotníctvo, decentralizačnú dotáciu, priemyselné parky. 

 721007  Vyššiemu územnému celku 
Napr. na výkon samosprávy, dopravu, podporu bývania, na školstvo a na rozvoj športu, zmiernenie škôd 
spôsobených živelnými pohromami, zabezpečenie bývania utečenom, rozvoj životného prostredia, 
zdravotníctvo. 

  721008  Fondu národného majetku Slovenskej republiky 
  721009  Ostatným subjektom verejnej správy  

 721010  Dopravným podnikom 
Napr. dopravným podnikom - subjektom verejnej správy v zakladateľskej pôsobnosti miest na 
zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy.     

 721011  Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s 
 721012  Železniciam Slovenskej republiky 
 
3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

   456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania 
Na tejto podpoložke sa triedi aj zložená (prijatá) zábezpeka.  
 

  819002  Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov 
Napr. z termínovaného vkladu, ktorým na účely rozpočtovej klasifikácie nie je vklad na termínovaný bankový 
účet.  
Na tejto podpoložke sa triedi aj vrátená zábezpeka (predtým prijatá na podpoložke 456002).  

 
 
 
                         Radovan Majerský  
   generálny riaditeľ sekcie 
        rozpočtovej politiky 
 


