14/2004

PROBLEMATIKA

70.
71.
72.

73.

Daňová
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra. 2004, ktorým sa vydáva vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani
z pridanej hodnoty
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení
vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov

957
965

968
972

Rozpočtová
74. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
980
75. Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
1002
76. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004
č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442
1040
77. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2005 až 2007 k časti „2d. Schéma kódovania
zdrojov v štátnom rozpočte“
1043
>>>
ISSN 1335-0498 • ROČNÍK 38 • 17. DECEMBER 2004 • CENA 126,70 Sk

78.

79.

80.

81.

82.
83.

Účtovníctva
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a o zmene
a doplnení niektorých opatrení
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené
alebo zriadené za účelom podnikania
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej
závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie
územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické
osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú
inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky
vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na
účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
Zoznam audítorov – fyzické osoby k 10. decembru 2004
Zoznam audítorských spoločností k 10. decembru 2004
Oznámenie

1044

1057

1060

1077
1081
1103
1108

14/2004

957

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

70

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2004,
ktorým sa vydáva vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
Referent: Ing. Prinerová, tel.: 02/59 58 34 16

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995
Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona
č. 609/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Vzor daňového priznania, vzor opravného
daňového priznania a vzor dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel,1) je
uvedený v prílohe.
§2
1. Vzor daňových priznaní podľa § 1 sa použije od 1. januára 2005.

Číslo: MF/012129/2004-72

2. Vzory daňových priznaní k cestnej dani podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní na zdaňovacie
obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roku 2005.
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001
č. 20 792/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory
daňových priznaní k cestnej dani (oznámenie
č. 120/2002 Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

1)

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Poučenie

na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“)
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel predkladá daňovník (§ 85 zákona) miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla. V prípade vozidla dovezeného do Slovenskej
republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, daňové priznanie predkladá daňovému úradu podľa miesta
dočasného pobytu vozidla.
Daňovník je povinný podať daňové priznanie (§ 90 zákona) do 15 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie dane, uviesť všetky
požadované údaje, daň si sám vypočítať a zaplatiť.
Daňovník – fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a právnická osoba je povinná uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie (§ 39 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.). Ak zistí daňový subjekt, že jeho povinnosť
má byť vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo správcom dane vyrubená, je povinný
predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie (§ 39
ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná. Dodatočne priznanie môže daňový subjekt predložiť aj v prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má
byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní, alebo správcom dane vyrubená (§ 39 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.)
Postup pri vypĺňaní daňového priznania
Vyplňujete údaje podľa predtlače v bielych riadkoch. Nevyplnené riadky nevyčiarkujte, ak sa údaj
požadovaný v predtlači na Vás nevzťahuje, riadok vynechajte.
Fyzická osoba/Právnická osoba
Záhlavie daňového priznania
Krížikom vyznačte, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu a o aký druh daňového priznania
ide, či o daňové priznanie podľa ustanovenia § 38 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“), opravné daňové priznanie podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona
č. 511/1992 Zb., alebo dodatočné daňové priznanie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 a 3 zákona
č. 511/1992 Zb.
Riadok
01

daňovník uvedie daňové identifikačné číslo, v prípade ak ho nemá pridelené daňovník - fyzická osoba uvedie rodné číslo z občianskeho preukazu, prípadne z rodného listu a daňovník právnická osoba uvádza identifikačné číslo organizácie
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dátum narodenia - riadok vypĺňa len zahraničná fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.

I. Oddiel – Daňovník
Fyzická osoba uvedie
03

svoje posledné priezvisko, ktoré má právo a povinnosť používať.
Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú časť priezviska podľa pasu

04

meno podľa rodného alebo krstného listu. Zahraničné osoby uvedú meno podľa pasu

05

svoj posledný akademický titul, ktorého je nositeľom podľa platných právnych predpisov.

Právnická osoba uvedie
06

obchodné meno právnickej osoby tak, ako je zapísané v obchodnom registri.

Fyzická osoba/Právnická osoba
Fyzická osoba uvedie
07-11 údaje podľa predtlače o svojom trvalom pobyte. Názov štátu uvádzajte v skratke napr.
SLOV.REP.,ČR, RAK., MAĎ. REP. Údaje v riadkoch 07-13 vyplní aj fyzická osoba, ktorá užíva
vozidlo dovezené do Slovenskejrepubliky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke, pričom držiteľ vozidla nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a vozidlo sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním
12-13 číslo telefónnej účastníckej stanice, vrátane rozlišovacieho smerového čísla, prípadne číslo
mobilu a číslo faxu.
Právnická osoba uvedie
07-11 údaje podľa predtlače vzťahujúce sa k sídlu právnickej osoby. Údaje v riadkoch vyplní aj
právnická osoba, ktorá užíva vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke, pričom držiteľ vozidla nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a vozidlo sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním
12-13 číslo telefónnej účastníckej stanice, vrátane rozlišovacieho smerového čísla, prípadne číslo
mobilu a číslo faxu.
Adresa prechodného pobytu
Fyzická osoba uvedie
14-19 údaje podľa predtlače o svojom prechodnom pobyte.
Fyzická osoba a právnická osoba uvedie
20

v skratke názov a sídlo banky, prostredníctvom ktorej bude platiť daň, číslo účtu a kód banky.
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II. ODDIEL – ÚDAJE O SPLNOMOCNENOM ZÁSTUPCOVI (FO) ALEBO ŠTATUTÁRNOM ZÁSTUPCOVI (PO) ALEBO ZÁSTUPCOVI NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA(FO) ALEBO ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA(PO)
21-33 vyplňte podľa predtlače v tých prípadoch, ak daňové priznanie podáva za daňovníka zástupca splnomocnený na podanie daňového priznania za fyzickú osobu, alebo štatutárny zástupca za právnickú osobu.
ZÁSTUPCA NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
34-46 vyplňte v tých prípadoch, ak sa daňovník zdržiava v cudzine.

IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ
47

uveďte všetky motorové vozidlá a prípojné vozidlá uvedené v daňovompriznaní/v prípade
dodatočného daňového priznania uveďte počet vozidiel, pri ktorých sa zmenila daňová povinnosť

48

uveďte celkovú daňovú povinnosť za všetky motorové vozidlá a prípojné vozidlá uvedené
v treťom oddiely/ v prípade dodatočného daňového priznania uveďte celkovú daňovú povinnosť tých motorových vozidiel, pri ktorých došlo k zmene daňovej povinnosti

49

uveďte spôsob platenia dane: 1 – ročne, 4 – štyri splátky, 12 – mesačné splátky. Pri dodatočnom daňovom priznaní, spôsob platenia dane sa nevyplňuje

50

uveďte počet strán III. oddielu, ktoré prekladáte v daňovom priznaní.
Pri číslovaní strán sa uvádza číslo aktuálnej strany spolu s uvedením celkového počtu strán III. Oddielu (napr. 002/004 – uvádza sa, ak pôjde o druhú stranu z celkového počtu štyroch strán).

III. ODDIEL – VÝPOČET DANE
01

uveďte druh vozidla: 1 – osobné motorové vozidlo
2 – nákladné motorové vozidlo
3 – ťahač návesu
4 – autobus
5 – náves
6 – príves

02

uveďte továrenskú značku motorového vozidla a prípojného vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla

03

uveďte evidenčné číslo/osobitné evidenčné číslo/zvláštne evidenčné číslo motorového vozidla a prípojného vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla/číslo vozidla dovezeného do SR
podľa § 84 zákona

04

uveďte pri osobnom motorovom vozidle zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v dokladoch vozidla

05

uveďte pri nákladnom motorovom vozidle celkovú hmotnosť vozidla v tonách podľa údajov
v dokladoch vozidla

06

uveďte počet náprav podľa dokladov vozidla

07

uveďte dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 89 ods. 1 zákona – deň pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla alebo
— deň zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel, alebo
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— deň začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním,
alebo
— deň začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba podľa § 85 písm.b) a c) zákona
08

uveďte názov obce sídla dopravného inšpektorátu, ktorý pridelil evidenčné číslo/osobitné evidenčné číslo/zvláštne evidenčné číslo motorového vozidla a prípojného vozidla, v prípade
dovezeného vozidla do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, miesto dočasného pobytu motorového vozidla a prípojného vozidla

09

uveďte ročnú sadzbu dane podľa sadzobníka, ktorý je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia príslušného vyššieho územného celku. Pri motorových vozidlách jazdiacich v návesových jazdných súpravách (ťahač a náves) uveďte ročnú sadzbu dane podľa celkovej
hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre ťahač
a osobitne pre náves, vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaraďuje do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom
preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves (§ 88 ods. 2 písm. c) zákona)

10

uveďte počet dní, v ktorých motorové vozidlo a prípojné vozidlo v zdaňovacom období podlieha dani

11

uveďte daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane vypočítanú podľa predtlače –
podľa počtu kalendárnych dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

12

uveďte sadzbu dane zníženú o 30 % podľa § 86 ods. 2 písm. g) zákona

13

uveďte sumu dane po znížení podľa predtlače

14

uveďte odsek a písmeno oslobodenia podľa § 86 zákona

15

uveďte sumu uplatneného oslobodenia podľa § 86 zákona

16

uveďte daňovú povinnosť podľa predtlače

17

uveďte daň zaokrúhlenú na celé Sk hore.

Údaje dodatočného daňového priznania
18

uveďte daň podľa riadku 17 riadneho daňového priznania

19

uveďte vypočítanú daň z riadku 17 dodatočného daňového priznania

20

uveďte zvýšenie alebo zníženie dane, ako rozdiel medzi riadkom 19 a riadkom 18.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti (§ 89 zákona) alebo
k vzniku oslobodenia (§ 86 zákona), daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 dní
správcovi dane (§ 90 ods. 2 zákona).
Daňová povinnosť zaniká podľa § 89 ods. 2 zákona dňom vyradenia vozidla z evidencie dopravného
inšpektorátu, alebo dňom prevodu držby vozidla na inú osobu, alebo dňom skončenia užívania vozidla na
podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo skončením užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba,
ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla.
Správca dane pri zániku daňovej povinnosti alebo pri vzniku oslobodenia podľa § 86 vráti pomernú časť zaplatenej dane pripadajúcej na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti
daňovníka.

14/2004

965

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

71

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004,
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Referent: Ing. Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94
Ing. Luknárová, tel.: 02/59 58 34 89

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995
Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona
č. 609/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej
hodnoty je uvedený v prílohe.
§2
Vzor daňového priznania k dani z pridanej
hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije
pri podávaní daňových priznaní za obdobia,

Číslo: MF/10880/2004-73

ktoré končia najneskôr 31. decembra 2004,
a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78
ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“), ak daňová
povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra
2004.
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 3031/
2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového
priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie
č. 248/2004 Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív
v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 09

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív Ministerstvo financií Slovenskej
republiky oznamuje:
V súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za
rok 2004 Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnancom a zamestnávateľom (§ 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov), používať tlačivá
1. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a

Číslo: MF/013568/2004 -72
Dátum: 26. novembra 2004

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a daňový bonus,
vzory ktorých sú prílohou tohto oznámenia.
Vzory tlačív sú uverejnené na internetovej
stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky:
http://www.finance.gov.sk.
Ak zamestnanci alebo zamestnávatelia na tieto účely použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča, aby tieto
tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzoroch
tlačív.
Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

972

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

73

Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva
podľa § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel: 02/59 58 34 09

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
oznamuje:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa
§ 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov určuje vzor tlačiva „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených
preddavkoch na daň a o daňovom bonuse“
(ďalej len „Hlásenie“), ktorý je aj s poučením na vyplnenie prílohou tohto oznámenia.

Číslo: MF/013989/2004 -721
Dátum: 29. novembra 2004

Vzor tlačiva Hlásenia je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej
republiky: http://www.finance.gov.sk.
Hlásenie sú povinní zamestnávatelia (§ 5
ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) podať na vzore, ktorý určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Hlásenie možno
miestne príslušnému správcovi dane predložiť
podľa určeného vzoru aj v čierno-bielom
vyhotovení.
Ing. Branislav Ďurajka, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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POUČENIE
na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených
preddavkoch na daň a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, za celé zdaňovacie obdobie (ďalej len „hlásenie“)
Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane (§ 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o správe daní”) miestne
príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa 39 ods. 9 písm. b) a § 49 zákona o dani z príjmov.
Opravné, resp. dodatočné hlásenie môže podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane za príslušný kalendárny rok v lehote ustanovenej v § 39 zákona o správe daní.
Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu
dane za toto zdaňovacie obdobie.
Podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov, daňovník s príjmami zo závislej činnosti sa ďalej označuje ako „zamestnanec“.
Identifikačné údaje
Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane – vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom dane. Ak je zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane
– fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul.
– právnická osoba – uvedie sa obchodné meno a právna forma.
Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo a adresa, príp. číslo telefónu a faxu.
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa hlásenie podáva – uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak sa vykonalo ročné
zúčtovanie vo viacerých termínoch, t. j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný dátum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.
Časť I
Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „mzda“) za všetkých zamestnancov za
jednotlivé mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva (ďalej len „bežné zdaňovacie obdobie“) a obsahuje aj údaje o daňovom bonuse. Údaje uvedené v riadkoch 1 až 11 sú úhrnnými údajmi z riadkov 1 až 11 z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej len
„prehľad“), ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podal miestne príslušnému správcovi dane
za jednotlivé štvrťroky bežného zdaňovacieho obdobia [§ 39 ods. 9 písm. a) a § 49 zákona o dani
z príjmov].
Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia podal
správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto
opravného prehľadu.
Riadok 0 – uvedie sa úhrn zúčtovaných a vyplatených miezd za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Obsah riadku tvorí úhrn tzv. hrubých miezd, vyplatených zamestnancom
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(aj tým, ktorí v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami
tohto zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane). Do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy,
vyplatené zamestnancom od iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.
Riadok 1 – uvedie sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil
zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd - § 35 zákona o dani z príjmov (vrátane nepeňažného plnenia) za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka
nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, bez uplatnenia daňového
bonusu. Do sumy zrazených preddavkov sa uvedie (zahrnie) aj suma zrazených preddavkov na daň z tých miezd, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v bežnom zdaňovacom období, ako
aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia.
Riadok 2 – uvedie sa úhrn zrazených nedoplatkov na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré zamestnávateľ, ktorý
je platiteľom dane, zvýšil odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie,
bez uplatnenia daňového bonusu.
Riadok 3 – uvedie sa úhrn vrátených preplatkov na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktorý zamestnávateľ, ktorý
je platiteľom dane, znížil odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie,
bez uplatnenia daňového bonusu.
Riadok 4 – uvedie sa rozdiel súm zrazených nedoplatkov a vrátených preplatkov na dani, zistených
u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Ak úhrn nedoplatkov je vyšší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko +.
Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.
Riadok 5 – uvedie sa úhrn riadkov 1 až 4.
Riadok 6 – uvedie sa suma daňového bonusu vyplatená všetkým zamestnancom za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, o ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížil úhrnnú sumu preddavkov na
daň a dane za toto zdaňovacie obdobie. Suma daňového bonusu sa uvedie najviac do
výšky sumy uvedenej v riadku 5. Ak úhrnná suma vyplateného daňového bonusu je vyššia
ako suma uvedená v riadku 5, tento rozdiel na daňovom bonuse bol zamestnávateľ, ktorý
je platiteľom dane, podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z príjmov, povinný vyplatiť zo svojich vlastných prostriedkov. (V tomto prípade, ak tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane, požiadal miestne príslušného správcu dane o poukázanie rozdielu daňového bonusu, tento bude zhodný so sumou, ktorá sa uvedie v riadku D).
Riadok 7 – uvedie sa úhrn riadkov 5 a 6.
Riadok 8 – uvedie sa úhrn nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol správcovi dane v bežnom zdaňovacom
období. Ide o také nedoplatky dane, keď zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom zrazil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach preddavky na daň
alebo daň a odviedol ich v tomto bežnom zdaňovacom období (netýka sa nedoplatkov
predpísaných správcom dane pri kontrole, vyrubeného sankčného úroku a pod.).
Riadok 9 – uvedie sa úhrn preplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížil odvod v bežnom zdaňovacom období.
Riadok 10 – uvedie sa odvodová povinnosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.
Riadok 11 – uvedie sa suma preddavkov na daň a dane za všetkých zamestnancov, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, skutočne odviedol.
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Riadok A – uvedie sa celková suma vyplateného daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane, do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil všetkým zamestnancom.
Riadok B – uvedie sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, do
31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil
zamestnancom z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane.
Riadok C – uvedie sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, do
31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia zamestnancom vyplatil zo svojich prostriedkov (pričom riadok A=B+C).
Riadok D – uvedie sa suma vyplateného daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane, do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia
vyplatil zo svojich prostriedkov a žiadal správcu dane o jej poukázanie (pričom riadok
D ≤ C).
Časť II
V tejto časti sa vypočítava úhrnná odvodová povinnosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
na preddavkoch na daň a na dani z príjmov zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov za bežné
zdaňovacie obdobie, ako aj jej splnenie voči miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu).
Riadok 1 – uvedie sa suma preddavkov na daň a dane (upravená o vyplatený daňový bonus), ktorá mala byť za bežné zdaňovacie obdobie odvedená za všetkých zamestnancov
(suma podľa údajov, ktoré sa uvádzajú v časti I hlásenia).
Riadok 2 – uvedie sa úhrnná suma preddavkov na daň a dane, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za bežné zdaňovacie obdobie skutočne odviedol za všetkých zamestnancov (suma podľa údajov, ktoré sa uvádzajú v časti I hlásenia).
Riadky 3, 4 – uvedie sa výpočet úhrnného preplatku alebo nedoplatku na preddavkoch na daň a na
dani za všetkých zamestnancov za bežné zdaňovacie obdobie.
V samostatných riadkoch časti II sa uvedie počet zamestnancov, za ktorých sa hlásenie podáva.
Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za
zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme (t. j. aj za zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, za zamestnancov, ktorým z dôvodu výšky príjmu
a nezdaniteľnej časti základu dane, resp. výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť
preddavok na daň, alebo daň). Z celkového počtu zamestnancov sa uvedie počet zamestnancov, ktorým bol priznaný a vyplatený daňový bonus.
Časť III
Táto časť slúži správcovi dane na určenie správnej výšky úhrnu príjmov zo závislej činnosti jednotlivých zamestnancov (daňovníkov) za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré im boli v tomto zdaňovacom
období vyplatené a zdanené podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Ak ide o osoby, na ktoré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto osobitného
predpisu.
V záhlaví každej strany časti III sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti
(napr. 1/15, 2/15...).
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1. Rodné číslo – uvedie sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane, v bežnom zdaňovacom období vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani
z príjmov, v peňažnej aj v nepeňažnej forme.
2. Dátum narodenia – uvádza sa len u cudzích štátnych príslušníkov.
3. Priezvisko a meno, trvalý pobyt – uvedú sa priezviská a mená zamestnancov a ich trvalý pobyt.
4. Úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie –
uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktoré
tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi za bežné zdaňovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá
preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené). V úhrne príjmov sa neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, poberal v bežnom
zdaňovacom období od iných zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane - uvedú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie.
5. Zúčtované v mesiacoch – vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi vyplatil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal
mzdu za mesiac júl, august, september, vyznačí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami 5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé bežné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku 1-12).
6. Základ dane – uvedie sa základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona
o dani z príjmov u každého zamestnanca za bežné zdaňovacie obdobie len z príjmov, ktoré mu
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý hlásenie podáva, skutočne vyplatil.
7. Zrazené preddavky na daň – uvedie sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus.
Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v priebehu roka poskytol len nepeňažný príjem (iné príjmy mu za celé bežné zdaňovacie obdobie nevyplatil), z ktorého nebolo možné
zrážku preddavku na daň vykonať, vyznačí sa x pod písmenom N (nepeňažný príjem). Ak bol zamestnancovi okrem vyplatených príjmov v peňažnej forme poskytnutý v bežnom zdaňovacom období príjem aj v nepeňažnej forme, z ktorého nebolo možné zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3
písm. a) zákona o dani z príjmov], vyznačí sa x pod písmenami NP (nepeňažný aj peňažný príjem).
8. Celková suma vyplateného daňového bonusu – uvedie sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil v úhrne na všetky
deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 8 (počet detí).

Poznámka:
Správnosť a úplnosť údajov v hlásení sa potvrdí odtlačkom pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a podpisom zodpovedného pracovníka tohto zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorý hlásenie správcovi dane podáva.
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
Referent: Ing. Daneková, tel.: 02/59 58 24 44

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou
rozpočtu sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“).
(2) Organizačná klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových
operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.
(3) Ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky
a podpoložky a umožňuje identifikáciu
a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy,
b) finančných operácií s finančnými aktívami
podľa § 4 ods. 6 zákona,
c) pohybov na mimorozpočtových bankových
účtoch štátnych rozpočtových organizácií,
z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov
štátneho rozpočtu.
(4) Ekonomická klasifikácia v súlade s § 8
ods. 4 zákona vymedzuje
a) bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové
výdavky na mzdy a platy, služby, materiál ur1)

číslo: MF/010 175/2004-42

čený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé
tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských
budov,
b) kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného
majetku,1) výdavky na tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv.
(5) Podrobné členenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe.
(6) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia podľa odsekov 1 až 3 a funkčná klasifikácia podľa § 4 ods. 4
zákona sa uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise,
spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní
a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom
príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho
rozpočtu.
(7) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia sú uvedené
v prílohe.
§2
Na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym
rozpočtom za rok 2004 sa použije rozpočtová
klasifikácia ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
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č. 4283/2003-41 (oznámenie č. 150/2003
Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42
(oznámenie č. 571/2003 Z. z.).
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003
č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpoč-

tová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.)
v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha k opatreniu č. MF/010 175/2004-42

PRVÁ ČASŤ
DRUHOVÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
2

štátny rozpočet
21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie
22 príspevkové organizácie - rozpočet príspevkovej organizácie
23 štátne finančné aktíva vrátane mimorozpočtových účtov

3

rozpočet Sociálnej poisťovne

4

rozpočet zdravotnej poisťovne

6

rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky

7

rozpočet štátneho účelového fondu

8

rozpočet obce
81 rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií
82 rozpočet príspevkovej organizácie obce

9

rozpočet Slovenského pozemkového fondu

10 rozpočet vyššieho územného celku
101 rozpočet vyššieho územného celku a ním zriadených rozpočtových organizácií
102 rozpočet príspevkovej organizácie vyššieho územného celku
11 rozpočet verejnej vysokej školy
12 rozpočet ostatných subjektov verejnej správy zapísaných v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
A. KAPITOLY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
01

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

02

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

03

Úrad vlády Slovenskej republiky

05

Ústavný súd Slovenskej republiky

06

Najvyšší súd Slovenskej republiky

07

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

08

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

09

Slovenská informačná služba

10

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
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11

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

12

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

15

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

21

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

22

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

26

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

27

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

28

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

29

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

31

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

32

Štatistický úrad Slovenskej republiky

33

Úrad pre verejné obstarávanie

36

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

37

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

38

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

39

Úrad pre štátnu službu

40

Protimonopolný úrad

41

Národný bezpečnostný úrad

42

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

48

Všeobecná pokladničná správa

51

Slovenská akadémia vied
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B. ŠTÁTNE ÚČELOVÉ FONDY
85

Štátny environmentálny fond

86

Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi

93

Štátny fond rozvoja bývania
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C. OBCE
800

Obec
D. VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY (SAMOSPRÁVNE KRAJE)

101

Bratislavský samosprávny kraj

102

Trnavský samosprávny kraj

103

Trenčiansky samosprávny kraj

104

Nitriansky samosprávny kraj

105

Žilinský samosprávny kraj

106

Banskobystrický samosprávny kraj

107

Prešovský samosprávny kraj

108

Košický samosprávny kraj
E. FONDY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

300

Sociálna poisťovňa

401

Všeobecná zdravotná poisťovňa

402

Vzájomná zdravotná poisťovňa

403

Chemická zdravotná poisťovňa Apollo

404

Spoločná zdravotná poisťovňa

405

Zdravotná poisťovňa Sidéria-Istota
F. VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

110

Verejná vysoká škola
G. OSTATNÉ SUBJEKTY VEREJNEJ SPRÁVY

600

Fond národného majetku Slovenskej republiky

900

Slovenský pozemkový fond

120

Ostatné subjekty verejnej správy zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

TRETIA ČASŤ
EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
A.

PRÍJMY

100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
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111 Daň z príjmov fyzickej osoby
111001 Zo závislej činnosti
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
112 Daň z príjmov právnickej osoby
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou
120 Dane z majetku
121 Daň z nehnuteľností
121001 Z pozemkov
121002 Zo stavieb
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
122 Dane z dedičstva a darovania
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností
129 Ďalšie dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
131 Daň z pridanej hodnoty
132 Spotrebné dane
132001 Z minerálneho oleja
132003 Z liehu
132005 Z piva
132007 Z vína
132009 Z tabakových výrobkov
133 Dane za špecifické služby
133001 Za psa
133003 Za nevýherné hracie prístroje
133004 Za predajné automaty
133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
133006 Za ubytovanie
133012 Za užívanie verejného priestranstva
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
133014 Za jadrové zariadenia
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
134001 Z úhrad za dobývací priestor
134002 Z motorových vozidiel
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134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
139 Iné dane za tovary a služby
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
141 Dovozné clo
142 Dovozná prirážka
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch
149 Ostatné colné príjmy
150 Poistné
151 Poistné na nemocenské poistenie
151001 Zamestnanci
151002 Samostatne zárobkovo činné osoby
151004 Zamestnávatelia
151007 Dlžné poistné
151008 Dobrovoľní platitelia
152 Poistné na starobné poistenie
152001 Zamestnanci
152002 Samostatne zárobkovo činné osoby
152004 Zamestnávatelia
152005 Štát
152006 Sociálna poisťovňa
152008 Dlžné poistné
152009 Dobrovoľní platitelia
153 Poistné na úrazové poistenie
153001 Zamestnávatelia
153002 Dlžné poistné
154 Poistné na zdravotné poistenie
154001 Zamestnanci
154002 Samostatne zárobkovo činné osoby
154004 Zamestnávatelia
154005 Štát
154009 Iní platitelia
154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie
154011 Dlžné poistné
155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti
155001 Zamestnanci

14/2004

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

987

155003 Zamestnávatelia
155004 Dobrovoľní platitelia
155005 Dlžné poistné
156 Poistné na garančné poistenie
156001 Zamestnávatelia
156003 Dlžné poistné
157 Poistné do rezervného fondu solidarity
157001 Zamestnávatelia
157002 Samostatne zárobkovo činné osoby
157003 Dobrovoľní platitelia
157004 Dlžné poistné
157005 Štát
158 Poistné na invalidné poistenie
158001 Zamestnanci
158002 Zamestnávatelia
158003 Samostatne zárobkovo činné osoby
158004 Dobrovoľní platitelia
158005 Štát
158006 Dlžné poistné
190 Iné dane
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
211 Príjmy z podnikania
211003 Dividendy
211004 Iné príjmy z podnikania
212 Príjmy z vlastníctva
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty
212002 Z prenajatých pozemkov
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd
212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
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221001 Súdne poplatky
221002 Tržby z predaja kolkových známok
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky
221005 Licencie
222 Pokuty, penále a iné sankcie
222001 Za porušenie finančnej disciplíny
222002 Z účtov Európskej únie
222003 Za porušenie predpisov
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí
223003 Za stravné
223004 Za prebytočný hnuteľný majetok
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
229002 Za odber podzemnej vody
229005 Za znečisťovanie ovzdušia
230 Kapitálové príjmy
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
233001 Z predaja pozemkov
233002 Z predaja nehmotných aktív
239 Ďalšie kapitálové príjmy
239001 Zo združených investičných prostriedkov
239200 Ostatné
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
241 Z úverov a pôžičiek
242 Z vkladov
243 Z účtov finančného hospodárenia
244 Z termínovaných vkladov
245 Z návratných finančných výpomocí
246 Ostatné platby
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250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov
251 Z úverov a pôžičiek
252 Z vkladov
290 Iné nedaňové príjmy
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky
291001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
291003 Od ostatných neziskových právnických osôb
291004 Od fyzickej osoby
291005 Z účtu prostriedkov Európskej únie
291006 Od obce a vyššieho územného celku
291007 Od nefinančnej právnickej osoby
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy
292 Ostatné príjmy
292006 Z náhrad z poistného plnenia
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
292009 Z odvodu
292012 Z dobropisov
292017 Vratky
292019 Z refundácie
292021 Z kurzových rozdielov
292027 Iné
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
311 Granty
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 Zo štátneho rozpočtu
312002 Zo štátneho účelového fondu
312003 Zo zdravotných poisťovní
312005 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
312006 Zo Slovenského pozemkového fondu
312007 Z rozpočtu obce
312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku
312009 Zo Sociálnej poisťovne
312010 Zo štátnych finančných aktív
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312011 Od ostatných subjektov verejnej správy
314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
321 Granty
322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 Zo štátneho rozpočtu
322002 Zo štátneho účelového fondu
322003 Zo zdravotných poisťovní
322004 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
322005 Z rozpočtu obce
322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku
322007 Zo štátnych finančných aktív
322008 Od ostatných subjektov verejnej správy
324 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
330 Zahraničné granty
331 Bežné
331001 Od zahraničnej vlády
331002 Od medzinárodnej organizácie
332 Kapitálové
332001 Od zahraničnej vlády
332002 Od medzinárodnej organizácie
340 Zahraničné transfery
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie
B. VÝDAVKY
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka,
plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
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615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru
631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
632 Energie, voda a komunikácie
632001 Energie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633 Materiál
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
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633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633007 Špeciálny materiál
633008 Krv a krvné výrobky
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633011 Potraviny
633012 Osobná spotreba dieťaťa
633013 Softvér a licencie
633014 Vojenská výstavba a obstaranie budov vojenského charakteru
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
633017 Intervenčné zásoby
633200 Ostatný
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
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636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637007 Cestovné náhrady
637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky a odvody
637013 Naturálne mzdy
637014 Stravovanie
637015 Poistné
637016 Prídel do sociálneho fondu
637017 Provízia
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov
637019 Register obnovenej evidencie pozemkov
637020 Finančné zúčtovanie
637021 Refundácie
637022 Osobitné finančné prostriedky
637023 Kolkové známky
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov
637025 Nezrovnalosti
637026 Odmeny a príspevky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv
637029 Manká a škody
637030 Preddavky
637031 Pokuty a penále
637032 Mylné platby
637033 Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu
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637034 Zdravotníckym zariadeniam
637035 Dane
637200 Ostatné
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
641001 Príspevkovej organizácii
641002 Štátnemu účelovému fondu
641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
641006 Rozpočtovej organizácii
641008 Verejnej vysokej škole
641009 Obci
641010 Vyššiemu územnému celku
641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
641012 Ostatným subjektom verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby
642004 Cirkevnej škole
642005 Súkromnej škole
642006 Na členské príspevky
642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite
642008 Na príspevok na osobitný účet
642009 Nefinančnej právnickej osobe
642010 Politickej strane a politickému hnutiu
642011 Odborovej organizácii
642012 Na odstupné
642013 Na odchodné
642014 Jednotlivcovi
642015 Na nemocenské dávky
642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia
642017 Na úrazové dávky
642018 Na ostatné dávky poskytované štátom
642019 Na prídavok na dieťa
642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia
642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom
642023 Na príspevok na pohreb
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642024 Na opakované sociálne dávky
642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu
642028 Na úmrtné
642029 Na náhradu
642030 Príplatky a príspevky
642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
642032 Na aktívne opatrenia trhu práce
642033 Dávka v nezamestnanosti
642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
642036 Na štipendiá
642037 Na náhradné výživné
642200 Ostatné
644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
644002 Ostatnej právnickej osobe
644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi
644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
646 Náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej republiky za sprivatizovaný
majetok
647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií
647001 Na úhradu majetkovej ujmy
647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami
647003 Na hospodársku mobilizáciu
647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu
649 Transfery do zahraničia
649001 Zahraničnej vláde
649002 Jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe
649003 Medzinárodnej organizácii
649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
651 Splácanie úrokov v tuzemsku
651001 Národnej banke Slovenska

996

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

14/2004

651002 Banke a pobočke zahraničnej banky
651003 Subjektu verejnej správy
651004 Ostatnému veriteľovi
652 Splácanie úrokov do zahraničia
652001 Zahraničnej vláde
652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
652003 Z dodávateľského úveru
652004 Medzinárodnej organizácii
653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou
653001 Manipulačné poplatky
653002 Provízie
653003 Disážio
653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711001 Pozemkov
711002 Lesov
711003 Softvéru
711004 Licencií
711200 Ostatných
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714002 Autobusov
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,
traktorov
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714005 Špeciálnych automobilov
714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
719 Ostatné kapitálové výdavky
719001 Na združené prostriedky na investície
719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok
719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
719012 Na osobitné finančné prostriedky
719013 Na nákup zvierat základného stáda
719200 Ostatné
720 Kapitálové transfery
721 Transfery v rámci verejnej správy
721001 Príspevkovej organizácii
721002 Rozpočtovej organizácii
721003 Verejnej vysokej škole
721004 Slovenskému pozemkovému fondu
721005 Štátnemu účelovému fondu
721006 Obci
721007 Vyššiemu územnému celku
721008 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
721009 Ostatným subjektom verejnej správy
722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
722002 Cirkvi
722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke
722002
722004 Jednotlivcovi
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723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001
723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi
723004 Na realizovanú záruku
723005 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
725 Transfery do zahraničia
725001 Jednotlivcovi
725002 Medzinárodnej organizácii
725003 Zahraničnej vláde
726 Transfery finančným inštitúciám
C.

FINANČNÉ OPERÁCIE

1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
411 Od úverovaných subjektov
411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a rezortnej zdravotnej poisťovne
411002 Od štátneho účelového fondu
411003 Od obce
411004 Od vyššieho územného celku
411005 Od fyzickej osoby
411006 Od neziskovej právnickej osoby
411007 Od nefinančného subjektu
411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
421 Od zahraničnej vlády
429 Od ostatných subjektov
430 Z predaja majetkových účastí
431 Nefinančnej právnickej osoby
432 Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou
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440 Z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu
441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch
442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku
450 Z ostatných finančných operácií
451 Z realizácie ostatného finančného majetku
452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
455 Odplata za postúpenú pohľadávku
456 Iné príjmové finančné operácie
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
511 Zo štátnych pokladničných poukážok
512 Z dlhopisov
512001 Krátkodobé
512002 Dlhodobé
513 Bankové úvery
513001 Krátkodobé
513002 Dlhodobé
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
514001 Krátkodobé
514002 Dlhodobé
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
521 Od medzinárodných organizácií
521001 Krátkodobé
521002 Dlhodobé
522 Od zahraničných vlád
522001 Krátkodobé
522002 Dlhodobé
523 Od zahraničných finančných inštitúcií
523001 Krátkodobé
523002 Dlhodobé
524 Dodávateľský úver
524001 Krátkodobý

1000

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

14/2004

524002 Dlhodobý
529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
529001 Krátkodobé
529002 Dlhodobé
2.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy
811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
811002 Štátnemu účelovému fondu
811003 Obci
811004 Vyššiemu územnému celku
812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
812001 Jednotlivcovi
812002 Neziskovej právnickej osobe
813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom
813001 Z garančného poistenia
813002 Ostatné
814 Účasť na majetku
815 Odplata za postúpenú pohľadávku
817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia
818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám
819 Ostatné výdavkové finančné operácie
820 Splácanie istín
821 Splácanie tuzemskej istiny
821001 Zo štátnych pokladničných poukážok
821002 Z dlhopisov krátkodobých
821003 Z dlhopisov dlhodobých
821004 Z bankových úverov krátkodobých
821005 Z bankových úverov dlhodobých
821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých
821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých
822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
822001 Zahraničnej vláde
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822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
822003 Medzinárodnej organizácii
822004 Ďalších zahraničných úverov
822005 Dodávateľských úverov
823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
823001 Medzinárodnej organizácii
823002 Zahraničnej vláde
823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii
823004 Dodávateľských úverov
823005 Ďalších zahraničných úverov
824 Splácanie finančného prenájmu
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Metodické usmernenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42
zo dňa 8. decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Referent: Ing: Daneková, tel.: 02/59 58 24 44

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vydáva na jej používanie toto usmernenie:

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
A.

PRÍJMY
Príjmy sa delia na tri hlavné kategórie - daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

100 Daňové príjmy
Dane sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. Daňové príjmy vybraté na základe
spojenia niekoľkých daňových základov sa - pokiaľ je to možné - priraďujú k dani z prevládajúceho daňového základu. Pokuty, penále, úroky a zvýšenie dane súvisiace s plnením daňových
povinností a správou daní sa triedia - ak sú identifikovateľné - s každou daňou; pokiaľ nemožno
určiť ich príslušnosť k dani, alebo pokiaľ sa nedá zistiť, či pochádzajú z daní, triedia sa pod
222. Príjmy zo zrušených daní uplatňovaných v minulých rokoch sa priraďujú k daniam, ktoré
ich nahradili. Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Pokuty, penále, úroky súvisiace s poistným sa triedia - ak sú identifikovateľné - s každým poistným.
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
111 Daň z príjmov fyzickej osoby
111001 Zo závislej činnosti
Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
112 Daň z príjmov právnickej osoby
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou
120 Dane z majetku
121 Daň z nehnuteľností
121001 Z pozemkov
121002 Zo stavieb
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
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122 Dane z dedičstva a darovania
Na dobeh dane.
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností
Na dobeh dane.
129 Ďalšie dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
131 Daň z pridanej hodnoty
Uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
132 Spotrebné dane
132001 Z minerálneho oleja
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132003 Z liehu
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132005 Z piva
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132007 Z vína
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132009 Z tabakových výrobkov
Aj vrátenie zaplatenej dane.
133 Dane za špecifické služby
133001 Za psa
133003 Za nevýherné hracie prístroje
133004 Za predajné automaty
133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
133006 Za ubytovanie
133012 Za užívanie verejného priestranstva
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu.
133014 Za jadrové zariadenia
Za umiestnenie jadrového zariadenia.
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
134001 Z úhrad za dobývací priestor
134002 Z motorových vozidiel
Výnos tejto dane je príjmom vyššieho územného celku.
134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
139 Iné dane za tovary a služby
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140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
Patrí sem kompenzácia výdavkov súvisiacich s výberom finančných prostriedkov odvádzaných
do rozpočtu Európskej únie.
141 Dovozné clo
142 Dovozná prirážka
Na dobeh dovoznej prirážky.
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch
Odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom.
149 Ostatné colné príjmy
150 Poistné
Používajú zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa.
151 Poistné na nemocenské poistenie
Používa Sociálna poisťovňa.
151001 Zamestnanci
151002 Samostatne zárobkovo činné osoby
151004 Zamestnávatelia
151007 Dlžné poistné
151008 Dobrovoľní platitelia
152 Poistné na starobné poistenie
Používa Sociálna poisťovňa.
152001 Zamestnanci
152002 Samostatne zárobkovo činné osoby
152004 Zamestnávatelia
152005 Štát
152006 Sociálna poisťovňa
152008 Dlžné poistné
152009 Dobrovoľní platitelia
153 Poistné na úrazové poistenie
153001 Zamestnávatelia
153002 Dlžné poistné
154 Poistné na zdravotné poistenie
Používajú zdravotné poisťovne.
154001 Zamestnanci
154002 Samostatne zárobkovo činné osoby
154004 Zamestnávatelia
154005 Štát
154009 Iní platitelia
154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie
154011 Dlžné poistné
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155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti
155001 Zamestnanci
155003 Zamestnávatelia
155004 Dobrovoľní platitelia
155005 Dlžné poistné
156 Poistné na garančné poistenie
156001 Zamestnávatelia
156003 Dlžné poistné
157 Poistné do rezervného fondu solidarity
157001 Zamestnávatelia
157002 Samostatne zárobkovo činné osoby
157003 Dobrovoľní platitelia
157004 Dlžné poistné
157005 Štát
158 Poistné na invalidné poistenie
158001 Zamestnanci
158002 Zamestnávatelia
158003 Samostatne zárobkovo činné osoby
158004 Dobrovoľní platitelia
158005 Štát
158006 Dlžné poistné
190 Iné dane
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Kategória obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Môžu mať
podobu napr. dividend, odvodov zo zisku, úhrad za vydobyté nerasty, nájomného z prenajatých pozemkov. Táto kategória nezahŕňa príjmy pochádzajúce z predaja majetku alebo zo
splácania hodnoty majetku alebo pôžičky.
211 Príjmy z podnikania
211003 Dividendy
211004 Iné príjmy z podnikania
Napr. Odvod zo zisku.
212 Príjmy z vlastníctva
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty
212002 Z prenajatých pozemkov
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212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
Objekt = garáž, byt atď. Priestor = časť budovy a objektu.
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Aj materiálu.
212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd
212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
221001 Súdne poplatky
221002 Tržby z predaja kolkových známok
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky
Patria sem napr. správne poplatky, poplatky za vedenie účtu zverených prostriedkov, paušálne náhrady za udeľovanie víz, z medzinárodných ochranných známok.
221005 Licencie
222 Pokuty, penále a iné sankcie
Pokuty, penále a iné druhy sankcií, ktoré nie sú priraditeľné ku konkrétnej dani alebo inému konkrétne klasifikovanému príjmu, zosobnené pokuty a penále. Nepatria sem príjmy pod položkou 291.
222001 Za porušenie finančnej disciplíny
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
222002 Z účtov Európskej únie
Za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie.
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); prirážky, poplatky, pokuty (zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa); za porušenie povinnosti nepeňažnej povahy vyplývajúcej z osobitných
predpisov.
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.
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,
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vstupné, sprievodcovskú činnosť, kopírovacie práce vrátane fotoprác, v obradných
sieňach, verejnú súťaž, verejnú dražbu, služby za vodné, stočné, elektrinu, pary,
plyn, teplo, reklamu v obecných novinách, 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 sociálnej pomoci, 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.
223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí
Príspevky rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa
platných predpisov.
223003 Za stravné
Vrátane stravovacích služieb.
223004 Za prebytočný hnuteľný majetok
Patria sem príjmy za odpredaj skladových zásob a iného prebytočného hnuteľného
majetku zakúpeného z bežných výdavkov (vrátane nábytku). Príjem z predaja hnu-
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teľného a nehnuteľného majetku nakúpeného z kapitálových výdavkov sa klasifikuje
pod 230.
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
229002 Za odber podzemnej vody
229005 Za znečisťovanie ovzdušia
Aj za nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.
230 Kapitálové príjmy
Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku.
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
233001 Z predaja pozemkov
Pôda, ťažobné práva, v poľovníctve právo na odstrel, iné koncesie a prepožičania
vo vzťahu k pôde.
233002 Z predaja nehmotných aktív
Napr. patentov, autorských práv, obchodných značiek.
239 Ďalšie kapitálové príjmy
Nezaradené v položkách 231-233.
239001 Zo združených investičných prostriedkov
239200 Ostatné
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
241 Z úverov a pôžičiek
242 Z vkladov
243 Z účtov finančného hospodárenia
Patria sem napr. úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky znížené
o úroky platené Štátnou pokladnicou, ako aj úroky ostatných klientov Štátnej pokladnice z účtov
vedených v Štátnej pokladnici.
244 Z termínovaných vkladov
245 Z návratných finančných výpomocí
246 Ostatné platby
Patrí sem napr. ážio a alikvotný úrokový výnos z emitovaných dlhopisov.
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov
251 Z úverov a pôžičiek
Aj z návratných finančných výpomocí
252 Z vkladov
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290 Iné nedaňové príjmy
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky
291001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
291003 Od ostatných neziskových právnických osôb
Napr. od nadácie, neinvestičného fondu.
291004 Od fyzickej osoby
Napr. vrátené nesprávne vyplatené dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.
291005 Z účtu prostriedkov Európskej únie
291006 Od obce a vyššieho územného celku
291007 Od nefinančnej právnickej osoby
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy
292 Ostatné príjmy
292006 Z náhrad z poistného plnenia
Zo zmluvného alebo zákonného poistenia.
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier.
292009 Z odvodu
Z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom.
292012 Z dobropisov
Ak nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov; napr. za noviny, časopisy, knihy, telefóny, elektrinu, plyn a z nájomného.
292017 Vratky
Napr. príspevkov, dotácií, finančných príspevkov od zamestnávateľov, transferov,
z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z DPH za predchádzajúce obdobia,
z miezd z depozitu, z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových
náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí SR, valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka a nevyčerpaných prostriedkov určených na program.
292019 Z refundácie
Napr. zo zahraničných pracovných a služobných ciest.
292021 Z kurzových rozdielov
292027 Iné
Napr. z podnikateľskej činnosti po zdanení; náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov
(všetky odvody vyplývajúce z osobitných predpisov ako sú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu atď.); 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, náhra-

1010

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

14/2004

dy 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 ES ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby.
300 Granty a transfery
Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo
sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu.
Môžu byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej alebo práva. Keďže finančná hodnota
grantov vo forme naturálnej a práva nie je príjemcovi známa, nie je možné ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie
takýchto grantov.
310 Tuzemské bežné granty a transfery
311 Granty
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov napr. na rozvoj kultúrny,
životného prostredia, sociálnej sféry, zdravotníctva, školstva, katastra nehnuteľností, výskum
a vývoj, projekty Európskej únie, obranu a bezpečnosť, zmiernenie škôd spôsobených živelnými
pohromami, ochranu pred požiarmi, spoločný obecný úrad alebo združenie obcí .
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 Zo štátneho rozpočtu
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.
312002 Zo štátneho účelového fondu
312003 Zo zdravotných poisťovní
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
314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré nepatria do verejnej správy (na dobeh).
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 pre nevojenské účely.
321 Granty
Napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, školstva, zdravotníctva, katastra
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nehnuteľností, výskum a vývoj, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, výstavbu
miest a obcí, výstavbu diaľnic, diaľničných a hraničných prechodov, obranu a bezpečnosť,
ochranu pred požiarmi.
322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 Zo štátneho rozpočtu
Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, ktoré patria do verejnej správy.
322002 Zo štátneho účelového fondu
322003 Zo zdravotných poisťovní
322004 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
322005 Z rozpočtu obce
Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach.
322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku
322007 Zo štátnych finančných aktív
322008 Od ostatných subjektov verejnej správy
324 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré nepatria do verejnej správy (na dobeh).
330 Zahraničné granty
331 Bežné
331001 Od zahraničnej vlády
331002 Od medzinárodnej organizácie
332 Kapitálové
332001 Od zahraničnej vlády
332002 Od medzinárodnej organizácie
340 Zahraničné transfery
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie
B.

VÝDAVKY
Výdavky sa delia na bežné a kapitálové.

600 Bežné výdavky
Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné.
Ďalej sem patria výdavky za služby, tovary a vybavenie na vojenské účely ako napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky (nie však obstarané políciou alebo inými bezpečnostnými silami), výstavbu výlučne vojenského charakteru a vojenských budov. Patrí sem nákup materiálu
a súvisiacich miezd pri obstarávaní nehmotného majetku do 50 tis. Sk a majetku obstarávaného
z bežných výdavkov vo vlastnej réžii. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám tuzem-
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ským, 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 uhradzané podľa príslušných predpisov. Patrí sem i valutová časť platov zamestnancov
zahraničnej služby vyjadrená v slovenskej mene.
Kategória nezahŕňa položky odmeňovania v naturáliách - tieto sa zahŕňajú pod 637, platy pri
odchode do dôchodku, odstupné, príplatky k nemocenskému a dávky sociálnej pomoci - tieto sa
zahŕňajú pod 642.
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka,
plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad
Patria sem všetky mzdy a platy v zmysle platných predpisov, vrátane funkčného platu podľa
§ 78 ods. 5 zákona o štátnej službe a vyrovnania do výšky tarifného platu podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní. U profesionálnych vojakov, policajtov a colníkov tento plat obsahuje i prídavok za výsluhu
rokov.
612 Príplatky
Podľa príslušných platných predpisov vrátane platu za štátnu službu nadčas, za výkon funkcie
sudcu, prokurátora nadčas, za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni a za prácu
nadčas podľa osobitných zákonov.
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
Podľa príslušných platných predpisov.
614 Odmeny
Podľa príslušných platných predpisov.
615 Ostatné osobné vyrovnania
Tu klasifikované výdavky nevstupujú do základu pre výpočet priemernej mesačnej mzdy. Patria
sem paušálne náhrady podľa osobitných zákonov; zahraničný príspevok profesionálnemu vojakovi vyslanému v rámci mierových síl a príslušníkovi vyslanému v rámci mierových misií alebo
medzinárodných policajných zborov počas pôsobenia v zahraničí.
616 Doplatok k platu a ďalší plat
Patrí sem i vyrovnanie platu a doplatok k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu, služobnému príjmu.
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
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625003 Na úrazové poistenie
Na základe § 128 ods. 8 zákona o sociálnom poistení.
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
Platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
Používajú ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad.
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
Táto kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Z výdavkov určených pre vojenské účely, výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov sem nepatria byty a ubytovacie zariadenia
pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl a výstavba objektov (napr. mosty, cesty, nemocnice), ktoré môže používať i civilné obyvateľstvo, a to ani v prípade, že sú budované príslušníkmi
ozbrojených síl.
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.
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie pre vojenské účely sa triedia na osobitnej podpoložke.
631 Cestovné náhrady
Patria sem výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom
a v štátnozamestnaneckom pomere (vykonané cesty musia spĺňať podmienky pracovnej cesty
a služobnej cesty v zmysle platných predpisov) a náhrady v zmysle § 128 zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.
Cestovné náhrady - obsahujú všetky náhrady poskytované podľa zákona o cestovných náhradách.
Cestovné výdavky - zahŕňajú len výdavky spojené s dopravou.
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631001 Tuzemské
Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§§ 3-9 zákona), vrátane preddavkov.
631002 Zahraničné
Patria sem všetky cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách, náhrady
výdavkov a iné plnenia pri výkone práce v zahraničí v zmysle zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách (§§ 10-33 zákona), vrátane preddavkov.
631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru
Podľa zákona o cestovných náhradách sa zamestnancom môžu poskytovať aj náhrady pri vzniku pracovného pomeru a pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, t. j. prijatie, preloženie,
prevelenie.
631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
Náhrady vlastným zamestnancom v zmysle § 128 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.
632 Energie, voda a komunikácie
Výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb.
632001 Energie
Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá (palivá len na vykurovanie,
napr. vykurovacia nafta).
Nepatria sem výdavky za palivá spotrebúvané na výrobné a dopravné účely, ktoré sa triedia pod 633 a 634.
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. za telefóny (používanie
prípojky, prenájom telefónneho prístroja, automaticky uskutočnené volania, výpisy
uskutočnených volaní, rádiové stanice atď.), faxy, mobilné telefóny, pagingy, rozhlas, televízia a telex, poštové a kuriérske služby, spojovacie siete (poplatky za užívanie republikových a medzinárodných spojovacích sietí, napr. SANET, INTERNET),
počítačové siete, rezortné komunikačné siete, elektronický prenos dát.
633 Materiál
633001 Interiérové vybavenie
Platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod
600.
633002 Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod
600,vrátane materiálu k výpočtovej technike vrátane “myší”, klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku,
tlačiarní, podávačov k tlačiarňam a čípové karty pre Štátnu pokladnicu.
633003 Telekomunikačná technika
Platby za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov, ktoré spĺňajú kritériá
uvedené pod 600 vrátane spojovej techniky, spojovacieho a zabezpečovacieho
materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia.
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633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Platby za obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré spĺňajú
kritériá uvedené pod 600, napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, unimobuniek, náradia používaného vo
vlastných dielňach a pre údržbu vo vlastnej réžii, ručných hasiacich prístrojov, hudobných nástrojov.
Pracovné nástroje a náradie používané výlučne na opravy dopravných prostriedkov
sa triedi na 634.
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Napr. vojenské, meracie, monitorovacie, zdravotnícke, spravodajské, výzbrojné,
technické prostriedky na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov, pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ženijná, pyrotechnická, detekčná, chemická
a požiarna technika, signálno-bezpečnostná technika (vyrozumievacia, varovacia),
skúšobná a testovacia technika (skúšobné ihly a kamene, tavebné pomôcky a kovadliny).
633006 Všeobecný materiál
Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. všetky
druhy používaného papiera (kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové tlačiarne atď.), tlačivá a formuláre, polygrafický, zdravotnícky a rehabilitačný (aj v sociálnych zariadeniach), zubnotechnický, videokazety, audiokazety, kompaktné
disky, tonery, monočlánky, batérie do mobilných telefónov, fotografický a osvetový,
obchodný, na výstavy, propagačnú činnosť, archeologický výskum, pre obvinených
a odsúdených (strihacie a holiace strojčeky, nožnice, hrebene atď.), vzorky netextilné a textilné, súčiastky na hudobné nástroje, vybavenie scénickej a kostýmovej výpravy vo vlastnej réžii, notový materiál, čistiaci, hygienický a dezinfekčný,
deratizačný a dezinsekčný, lieky vrátane platieb za lieky a drobný zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek na pracoviskách a v dopravných prostriedkoch, vitamíny a podporné prostriedky, očkovacie séra, diagnostiká, chemikálie a močovina,
archiválie a archívne krabice, kvety, vence (rezané kvety na výzdobu priestorov), kytice pri občianskych obradoch, vence a kytice pre zosnulého vlastného zamestnanca, resp. dôchodcu, ako aj na pietne akty, umelé kvety len ak spĺňajú kritériá
financovania z bežných výdavkov, technické plyny, konzervačný, posypový, stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný, evidenčné číslo (bývalé štátne poznávacie
značky), dopravné značky a uličné tabule (aj tabule na označenie budov), informačné tabule, štátne symboly a symboly územnej samosprávy (štátny znak, zástava, vlajky atď.), štátne a miestne vyznamenania (medaily, plakety, diplomy atď.);
proviantný, telovýchovný a športový materiál, vybavenie stravovacích zariadení, posvätné liturgické nádoby a pomôcky, sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo a biologická rekultivácia, zvieratá (okrem základného stáda a ťažných
zvierat), výstroj a pomôcky pre chov a výcvik, veterinárny materiál, očkovacie séra
a látky, krmivo, stelivo (aj ošetrenie zvierat); laboratórne sklo a pomôcky, laboratórne štandardy, ošatenie a vecné dary v detských domovoch, na výrobné účely vedľajšieho hospodárstva.
V prípade prideľovania služobných tašiek, ak to pripúšťajú platné predpisy, výdavky
na ne sa klasifikujú tiež tu.
Materiál používaný výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi na 634.
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633007 Špeciálny materiál
Napr. vojenský, výstrojný, výzbrojný, pre šifrovú službu, požiarnej ochrany, civilnej
ochrany, príslušníkov polície a colníkov (aj na ochranu života a zdravia policajtov),
reštaurátorský (aj plátkové a práškové zlato a striebro), puncové značky, colné uzávery, pásky, plomby, pre knihárske dielne.
633008 Krv a krvné výrobky
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
Zahŕňa platby za nakúpené (aj za distribúciu) knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zbierky zákonov, vestníky, normy, mapy, učebnice, učebné a kompenzačné
pomôcky (aj na CD a diskete) a pod., obstarávané tak pre potreby jednotlivých zamestnancov a knižníc organizácií, ako aj pre knižničné fondy verejných knižníc, či
pre potreby väzňov.
Patrí sem aj materiál pre výchovu, názorné vyučovanie a dielne, školské potreby poskytované bezplatne (aj pre potreby obvinených a odsúdených).
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Patria sem osobné ochranné pracovné prostriedky, rovnošaty (uniformy), posteľná
výbava, pracovné odevy v zdravotníctve, v lesníctve, pre požiarnu ochranu, aj pre
mestskú a obecnú políciu, taláre, pre obvinených a odsúdených vo väzenstve a pod.,
ak spĺňajú kritériá obstarávania z bežných výdavkov.
Vylúčené sú pracovné odevy a obuv pre zamestnancov dopravných zložiek organizácií (vodiči, mechanici a pod.) - tieto sa triedia na 634.
633011 Potraviny
Platby za materiál na prípravu jedál a nápojov, výrobky potravinárskeho priemyslu,
zeleninu, ovocie, hotové jedlá a nápoje pre hromadné stravovanie v ústavoch a zariadeniach (napr. v bufetoch), cattering - náklady spojené s občerstvením na palube
lietadla, pitnú vodu (napr. poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov).
633012 Osobná spotreba dieťaťa
Napr. v profesnej náhradnej rodine, špeciálnej materskej škole internátnej, špeciálnej základnej škole internátnej, odbornom učilišti internátnom, diagnostických centrách.
633013 Softvér a licencie
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky, na obstaranie nehmotného materiálu, ktorý
nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov (napr. softvér a licencie). Nepatrí sem obstaranie drobného nehmotného majetku, ktorý sa na základe
rozhodnutia organizácie účtuje ako dlhodobý nehmotný majetok v súlade s platnými
postupmi účtovania a organizácia ho financuje z kapitálových výdavkov.
633014 Vojenská výstavba a obstaranie budov vojenského charakteru
633015 Palivá ako zdroj energie
Na iné ako dopravné účely, napr. pre generátory, buldozéry, kosačky a iné pracovné mechanizmy; aj propán butánová fľaša.
633016 Reprezentačné
Vrátane vecných darov a kvetov poskytnutých pri reprezentačných účeloch (tuzemská alebo zahraničná delegácia).
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633017 Intervenčné zásoby
Používa Pôdohospodárska platobná agentúra pri doplnení a tvorbe intervenčných
zásob.
633200 Ostatný
634 Dopravné
Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom, vrátane služobných a prenajatých dopravných prostriedkov. Obsahuje i náklady na servis, údržbu a všetky
druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia a materiálu,
ako aj na pohonné hmoty pre zabezpečenie výcviku vojsk.
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Patrí sem len palivo na dopravné účely (pohonné hmoty), aj pri zahraničných pracovných cestách služobným vozidlom, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, LPG plyny.
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
V prípade dodávateľského zabezpečenia úhrada za dodanú službu, pri realizácii
vo vlastnej réžii, napr. nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradí, čistiacich potrieb, premeranie spotreby paliva, drobný materiál pre vodičov (napr. osviežovače
vzduchu, jelenice, hubky aj slnečné okuliare), pneumatiky, batérie (aj nahodenie
pneumatík, vyváženie kolies, nabitie batérií), náhradné diely na opravy vrátane diskov a duší, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Ďalej sa tu
triedi aj doplnkové vybavenie vozidiel (napr. rádia, záclonky).
634003 Poistenie
Povinné zmluvné a havarijné poistenie.
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
Patria sem výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr. všetky výdavky spojené s dopravou žiakov pri lyžiarskych kurzoch, školských exkurziách a do
škôl v prírode, výdavky spojené s dopravou študentov vysokých škôl pri telovýchovných kurzoch, pri absolvovaní povinných praxi a pri exkurziách, odvoz surovín do
zberu, preprava prístroja do opravy, prenájom zabezpečovacieho systému, aj poplatok za užívanie frekvenčného pásma povelového zariadenia, tzv. LOJACK, systém bezpečnostného značenia skiel.
634005 Karty, známky, poplatky
Patria sem diaľničné známky, diaľničné poplatky, parkovacie karty, parkovné, zelené karty, kreditné karty, letiskové poplatky.
Ak majú poplatky charakter potrebných vedľajších výdavkov, ktoré vznikli zamestnancovi v súvislosti s plnením pracovných úloh na pracovnej ceste, patria pod 631.
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Pre zamestnancov dopravných zložiek organizácií - vodičov, mechanikov a pod.
635 Rutinná a štandardná údržba
Výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia,
kancelárskeho vybavenia, softvéru) s výnimkou opráv a údržby dopravných prostriedkov, ktoré sa klasifikujú pod 634.
Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom
a odstraňujú sa drobnejšie závady.
Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku
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za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania, zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť
používania majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré
však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob využitia majetku.
635001 Interiérového vybavenia
Napr. nábytku.
635002 Výpočtovej techniky
Vrátane softvéru a počítačových sietí.
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských,
ubytovacích, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel
a elektromotorov, hasiacich prístrojov, plynových fliaš na technický plyn, učebných
a kompenzačných pomôcok, prístrojov, zariadení a náradia pre športové účely, vnútorného informačného systému, časomerných zariadení, vrátane prístupového a dochádzkového systému, koľajísk a vlečiek, výmenníkových staníc tepla, rozvodov
plynu a elektrickej energie, mechanizačnej techniky vrátane vysokozdvižných vozíkov, hudobných nástrojov, elektrospotrebičov, klimatizácie, klimatizačných jednotiek
a vzduchotechniky, energetických zariadení vrátane náhradných zdrojov energie,
vykurovacích telies, medziobjektových rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, čistiarní odpadových vôd (vrátane zavlažovacích sústav a vodovodov), vodárenských zariadení, kanalizácie, kotolní a kotlov, výťahov, servisnej techniky,
pracovného náradia, vrátane aj príslušného materiálu k vyššie uvedenému.
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno-bezpečnostnej techniky (vyrozumievacej, varovacej), spravodajských, výzbrojných, technických prostriedkov
na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov, zariadení pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ženijnej, pyrotechnickej, detekčnej, chemickej, požiarnej a zabezpečovacej techniky, technických prostriedkov šifrovej služby, vrátane aj
príslušného materiálu k vyššie uvedenému.
635006 Budov, objektov alebo ich častí
Napr. kancelárskych, archívnych, vojenských, výcvikových, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, školiacich, dielenských, ubytovacích, rekreačných, kultúrnych,
pamiatkových, sociálnych (aj pre utečencov a migrantov), väzenských objektov, trhovísk, výstavných priestorov, garáží, škôl, vrátane materských škôl, športových priestorov a objektov, obytných domov, umeleckých diel (aj reštaurovanie múzejných
predmetov), cintorínov a domov smútku, verejnej zelene (aj vrátane záhrad a zelene,
ktoré sú súčasťou objektov ZÚ SR a rezidencií a dopravnej zelene), miestneho rozhlasu, ciest, diaľníc a chodníkov (vrátane značenia turistických chodníkov), mostov,
podchodov, lávok, autobusových čakární, dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia vrátane parkovacích stĺpikov, zvodidiel, zábradlia a parkovacích automatov, minerálnych prameňov, prístreškov, okolia a jazierok, skládok
tuhého domového odpadu (vrátane žúmp), požiarnych zbrojníc, štátnych hraníc, stožiarov na vlajky, mestských WC a fontán, telovýchovných a športových zariadení,
verejného a slávnostného osvetlenia.
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635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
Platby za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí. Pri nájme nehnuteľných vecí príslušné podpoložky slúžia i pre nájomné za časť budov (priestorov). Patrí sem aj operatívny lízing, nie finančný
(824) s výnimkou finančného lízingu rozpočtových organizácií pri financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu.
636001 Budov, objektov alebo ich častí
Napr. administratívnych budov, skladov, dielní, garáží, škôl, školských a školiacich
stredísk, stravovacích, ubytovacích, kultúrnych, rekreačných a zdravotných stredísk,
zariadení sociálnych služieb, telovýchovných a športových zariadení, rokovacích
miestností, bytov, pozemkov (aj vlastníkom za pôdu), ochranných stavieb civilnej
ochrany, archívov, rezidencií, reprezentačných a obradných priestorov, parkovacích boxov a parkovísk, výstavných plôch, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích prenosových zariadení, budov vojenského charakteru,
výcvikových a účelových zariadení, poľných kancelárií.
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. stravovacích (vrátane zeleninového pultu v jedálni), zdravotníckych, laboratórnych, tlmočníckych, uzamykateľných priečinkov (za nájom priečinku na pošte,
v banke a pod.), plynových fliaš, zásobníkov plynu na technické plyny, telefónnych liniek (vrátane telefónnych ústrední a telekomunikačnej techniky), optických vlákien,
zariadení OVID na prenos videosignálu, poplašných zariadení, trafostaníc, výpočtovej techniky, vyvolávacích automatov na mikrofilmy, nábytkov, odpadových nádob,
umeleckých diel a hudobných nástrojov, lodných výťahov, frankovacích, rozmnožovacích a kopírovacích strojov, rohožiek, dopravných značiek, tlačiarenských strojov,
strojov pre knihárske a polygrafické spracovanie a pracovných mechanizmov a prístrojov, zariadení a náradia pre športové účely.
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
Formou operatívneho lízingu.
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
Finančný lízing rozpočtovej organizácie pri financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu.
637 Služby
Patria sem akékoľvek ďalšie vstupy na činnosť nezaradené v predchádzajúcich špecifických položkách 631 až 636 realizované dodavateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce.
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Patria sem napr. výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre budované prevádzky,
účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie náklady, odmeny za prednáškovú činnosť, nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. iné
náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.
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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, aj za spracovanie súťažných podkladov.
637003 Propagácia, reklama a inzercia
Patria sem napr. výdavky za vytvorenie web stránky v medzinárodnej sieti
INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis šotov, novoročné pozdravy.
637004 Všeobecné služby
Dodavateľským spôsobom.
Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov,
cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie
a plánografické služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie vodných tokov
(aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), uloženie a likvidácia
odpadu, poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr
vrátane pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby), veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prípadnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane
vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb súvisiacich s ochranou prírody,
nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných priestranstiev, odvoz všetkých druhov odpadov, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp.
správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským subjektom (napr.
s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t. j.
vo vlastníctve obce, služby správcovi budovy (tzv. režijné náklady); za uloženie
zbraní u polície, administratívne služby. Úprava a výzdoba verejného priestranstva
(napr. vlajková výzdoba), šitie, prešívanie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, holenie, strihanie, pedikúra obyvateľov a chovancov v zariadení
sociálnych služieb, dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov,
sťahovanie a manipulačné práce; služby organizátorovi verejného trhu cenných papierov a Stredisku cenných papierov (za služby Stredisku cenných papierov, prevod
cenných papierov, za vedenie účtu Stredisku cenných papierov, odmena komisárovi
cenných papierov - Fond národného majetku SR), doplnkový predaj devíz, likvidácia
prestárlych chemikálií a liekov, opotrebovaných motorových olejov, renovácia
pások a tonerov, služby asistenta poslanca
637005 Špeciálne služby
Dodavateľským spôsobom.
Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby pri
strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb), výkony
výpočtových stredísk (spracovanie údajov vo výpočtových strediskách), prieskumné
a projektové práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické prá-
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ce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami rozvoja vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce nesúvisiace
s výstavbou), ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán (aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné,
právne, advokátske, audítorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém civilnej
ochrany, vrátane elektrických poplachových sirén a prekládky, meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s ich odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov
a posúdenie techniky, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, metrológia
a skúšobníctvo, protetické práce, zariadení a prostriedkov požiarnej ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s pohrebom, napr. v ozbrojených zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych služieb, bezdomovcov, utečencov, osôb bez príbuzných),
pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok sociálnemu zariadeniu (školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo, výroba rekvizít, scénická a kostýmová výprava dodavateľským spôsobom
a likvidácia špeciálneho materiálu CO.
637006 Náhrady
Okrem 637007, 637008 a 637009.
Napr. za veci nadobudnuté od fyzických osôb, poskytnutie pomoci, poskytnutú zdravotnícku starostlivosť, zavinené protiprávne konanie, snímkovanie väzňov, zdravotnícku starostlivosť nad rámec liečebného poriadku, poskytnutú liečebno-preventívnu starostlivosť
v zmysle medzivládnych dohôd, rekondičné pobyty, preventívnu rehabilitáciu a preventívne lekárske prehliadky, sociálno-psychologický výcvik sociálnych pracovníkov, zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezdomovcom, odvodových a prieskumných konaní,
fyzickým osobám vykonávajúcim civilnú službu, rekreácie pre občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, organizáciu výchovno-rekreačných táborov
pre deti a výchovno-vzdelávacích aktivít pre rómske rodiny, pracovnú silu zo zahraničných miestnych zdrojov pre práce na zastupiteľských úradoch, výkon inšpekcie
(kontroly vykonávané daňovými úradmi), štúdium príslušníkov ozbrojených síl na civilných školách, povinnú prax (výdavky spojené s účelovou činnosťou poľnohospodárskych škôl a učilíšť - úhrady fakturovaných súm podnikom, v ktorých žiaci
a študenti vysokých škôl vykonávajú povinnú prax), bývanie pre profesionálnu náhradnú rodinu, použitie líčidiel, opravu vlastných hudobných nástrojov len v prípade,
ak zamestnávateľ uhradí svojmu zamestnancovi skutočne preukázané výdavky (používa Ministerstvo kultúry SR).
637007 Cestovné náhrady
Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.
Napr. prísediacim, svedkom, znalcom, členom Súdnej rady SR, členom stráže prírody, tlmočníkom, zadržaným osobám a žiadateľom o priznanie postavenia utečenca
bez finančných prostriedkov, osobám vyhosteným z územia SR, stravovanie svedka
a zadržaných osôb, osôb predvedených na nástup výkonu trestu, aj ubytovanie
svedka v prípade súdneho procesu mimo trvalého bydliska svedka, vojakom, s výnimkou profesionálnych vojakov, osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR,
členom poradných orgánov ministra a ostatným (napr. v zmysle zákona č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane), za ubytovanie poslancov v zariadeniach hotelového typu,
darcom krvi, za ubytovanie žiakov a študentov vysokých škôl pri lyžiarskych kurzoch
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a absolvovaní povinnej praxe, školských exkurziách, školách v prírode a chovancom
detských domovov, za vstupenky pre žiakov-chovancov v detských domovoch.
637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob
Vrátane náhrad cenových rozdielov pri zámenách mobilizačných rezerv, cenových
rozdielov pri obmenách hmotných a mobilizačných rezerv, doplnenia úbytkov hmotných a mobilizačných rezerv, mobilizačným vykonávateľom vojenskej správy, nákladov za udržiavanie štátnych hmotných rezerv (aj intervenčných zásob a ich
skladovania), uchovania výrobných schopností osobitných zásob. Túto podpoložku
používa aj Pôdohospodárska platobná agentúra pri realizácii náhrad.
637009 Náhrada mzdy a platu
Svedkom, prísediacim; náhrada ušlej mzdy zamestnancom na základe súdneho rozhodnutia o neplatnosti výpovede, poslancom, členom komisií a spolupracovníkom
obecných zastupiteľstiev a osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR. Paušálna náhrada prísediacim, vrátane náhrad miezd a platu darcom krvi.
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
Výdavky správcov rozpočtových kapitol na riešenie štátnych objednávok výskumu
a vývoja. Patria sem aj výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií a verejných vysokých škôl na spoluprácu s ostatnými organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja na riešení úloh výskumu a vývoja.
637011 Štúdie, expertízy, posudky
Patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia
s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké, oponentské, expertízne,
rozbory (aj vody) a územné plány, analýzy a platby za štúdie a koncepcie všeobecnej nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy, za služby privatizačných poradcov, na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ.
637012 Poplatky a odvody
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do
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, odvod zdravotnej poisťovne, ktorá má po započítaní záväzkov a pohľadávok zdravotných poisťovní záväzok, patrí sem aj príspevok na činnosť
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 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.
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú
menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod 631.
637013 Naturálne mzdy
Napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku, potraviny, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi vo forme naturálnej, používanie vlastných hudobných nástrojov, vlastných frakov, smokingov, večerných dámskych šiat, disciplinárne odmeny vojakom
(vo forme vecného daru).
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637014 Stravovanie
Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, okrem stravného klasifikovaného v rámci cestovného pod 631 a výdavkov na prevádzku vlastnej jedálne, ktoré sa triedia pod príslušnými položkami podľa ich charakteru. Patrí sem aj nákup
kupónov na stravovanie – gastrolístkov pre vlastných zamestnancov. Provízia za nákup stravných lístkov vstupuje do ceny jedla.
637015 Poistné
Hradené v zmysle platných predpisov, okrem poistenia motorových vozidiel, ktoré sa
klasifikuje pod 634 a poistného do poistných fondov, ktoré patrí pod 620.
637016 Prídel do sociálneho fondu
Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
637017 Provízia
Napr. za distribúciu a predaj kolkov, predaj bytov.
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov
637019 Register obnovenej evidencie pozemkov
637020 Finančné zúčtovanie
Napr. používa kapitola Všeobecnej pokladničnej správy, príspevková organizácia.
637021 Refundácie
Aj výdavky za zdravotné služby poskytnuté inými poisťovňami alebo právnymi subjektami (zdravotné poisťovne).
637022 Osobitné finančné prostriedky
Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej
stráže, Železničná polícia, Ministerstvo vnútra SR, vojenské informačné služby a Colná správa SR.
637023 Kolkové známky
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov
637025 Nezrovnalosti
Používa iba kapitola Všeobecnej pokladničnej správy za porušenie ustanovení vzťahujúcich sa na program SAPARD, ISPA, PHARE, Prechodný fond, Finančný nástroj
EEA a Nórsky finančný nástroj, záručnú sekciu EAGGF a pre štrukturálne operácie
(štrukturálne fondy a Kohézny fond).
637026 Odmeny a príspevky
Napr. poslancom obecných zastupiteľstiev a poslancom zastupiteľstiev vyšších
územných celkov a členom samosprávnych orgánov, vrátane odmien ďalších členov
komisií obecného zastupiteľstva, členom komisií vyšších územných celkov, za vynálezy, zlepšovacie návrhy podľa predpisov o autorskom práve, vojakom základnej
služby za strihanie a premietanie vo vojenských kinách, matrikárkam, sobášiacim,
členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, na civilné odievanie zamestnancov v služobnom pomere, výkonnostný stravovací príspevok vrátane výdavkov na kondičnú
prípravu a regeneráciu športovej reprezentácie, darcom krvi a osobám za vyskúšanie účinkov nových liečiv, pracovné odmeny obvineným a odsúdeným, odmeny obvineným a odsúdeným za práce podľa § 29a zákona č. 59/1965 Zb. v znení
neskorších predpisov.
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637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv
Používa Fond národného majetku SR.
637029 Manká a škody
Nerozpočtuje sa.
637030 Preddavky
Nerozpočtuje sa - len pre účtovanie v priebehu roka.
637031 Pokuty a penále
637032 Mylné platby
Nerozpočtuje sa.
637033 Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu
Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie, poskytované platobnou jednotkou MPSVR SR a MŠ SR konečným prijímateľom z verejného sektora vo výške stanovenej v zmluve. Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách
rozpočtovej klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.
637034 Zdravotníckym zariadeniam
Lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, očným optikám, opravovniam zdravotníckych pomôcok, primárnym ambulantným lekárom, ambulantným lekárom špecialistom, agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovateľom
lekárskej starostlivosti prvej pomoci, poskytovateľom spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, dialyzačným centrám, poliklinikám, poskytovateľom kombinovanej
starostlivosti, zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby, poskytovateľom rýchlej zdravotnej pomoci, kúpeľom, poskytovateľom leteckej záchrannej služby, iným (napr. pohrebné služby).
637035 Dane
Napr. aj miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
637200 Ostatné
640 Bežné transfery
Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali
nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby).
Transferová platba všeobecného charakteru, určená pre rôzne alebo neurčité (neurčené) ciele sa
vždy považuje za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.
Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácii a iných finančných vzťahov (napr.
platené poistné za zákonom určené skupiny osôb).
Na položke 644 sa sledujú prevodové platby nefinančným subjektom - právnickým osobám
a fyzickým osobám (podnikateľom), ktoré boli založené za účelom dosahovania zisku a príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu. Sú to platby vo forme úrokových rozdielov, cenových rozdielov alebo v inej forme priamej platby týmto subjektom s cieľom podporiť
podnikateľské aktivity ich príjemcu. Dotácie na riešenie úloh výskumu a vývoja sa poskytujú na
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov alebo ich častí na riešenie úloh za podmienok určených osobitnými predpismi.
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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, obce na zriadenie spoločného obecného úradu - § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa
v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to
pod 637030).
641008 Verejnej vysokej škole
641009 Obci
641010 Vyššiemu územnému celku
641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
641012 Ostatným subjektom verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Zahŕňajú sa sem platby vo forme napr. príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského,
štipendií jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, vrátane medzinárodných so sídlom
v SR.
642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby
642004 Cirkevnej škole
Aj cirkevným školským zariadeniam.
642005 Súkromnej škole
Aj súkromným školským zariadeniam.
642006 Na členské príspevky
Platenie členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku.
642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite
642008 Na príspevok na osobitný účet
Na úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu, príspevky z rozpočtu na úhradu nákladov na rekreácie občianskych zamestnancov (používa napr.
Ministerstvo obrany SR).
642009 Nefinančnej právnickej osobe
Napr. regionálnym a euroregionálnym rozvojovým agentúram a združeniam na rozvojové regionálne projekty, za obecné byty a nebytové priestory.
642010 Politickej strane a politickému hnutiu
642011 Odborovej organizácii
642012 Na odstupné
Odškodnenie zamestnanca za jeho prepustenie zo strany zamestnávateľa z dôvo-
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dov ekonomického charakteru alebo z dôvodov uplatnenia zákazu niektorých prác
a pracovísk pre ženy. Patrí sem aj napr. náhrada mzdy v zmysle § 161a a § 163 zákona o štátnej službe a § 54 ods. 2 zákona o verejnej službe.
642013 Na odchodné
Pri prvom skončení pracovného (služobného) pomeru po nadobudnutí nároku na starobný (výsluhový) dôchodok podľa príslušných predpisov.
642014 Jednotlivcovi
Napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach; za
uznanie zásluh, cena Jozefa Murgaša, cena o Najkrajšiu knihu Slovenska, odmena
BIB (používa Ministerstvo kultúry SR), ocenenie práce pedagógov a iných zamestnancov rezortu, žiakov a študentov, cena ministra školstva za vedu a techniku, ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach
(používa Ministerstvo školstva SR), čestnému občanovi mesta, novonarodeným deťom pri uvítaní do života, cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, vreckové učňom, deťom a žiakom v zariadeniach náhradnej výchovy, úhrada cestovných nákladov žiaka do školy, v ktorej plní
povinnú školskú dochádzku, obvineným pri prepustení z väzby a odsúdeným pri prepustení z výkonu trestu, pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca; stravné
a vreckové zamestnancom zo zahraničia pri zahraničných pracovných cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene zamestnancov, sociálne vreckové väzňom, obyvateľom zariadení sociálnych služieb), štátny príspevok
k pôžičkám novomanželom, na súdnu a mimosúdnu rehabilitáciu, Nálezy Ústavného
súdu SR – prieťahy v súdnom konaní, na náhrady za vyvlastnenie (používa Slovenský pozemkový fond). Realizácia odškodnenia v súvislosti s rozhodnutím Európskeho
súdu pre ľudské práva a Výboru ministrov Rady Európy a odškodnenia osôb deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov a väznenie v nich v rokoch 1939-1945, reštitúcie, hospodárske zabezpečenie rodinných
príslušníkov žiakov a študentov, vernostný príspevok baníkom, deputátne uhlie dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch, bývanie zahraničným expertom, humanitné účely, presídlencom pri majetkoprávnom vysporiadaní
medzivládnych zmlúv, dispozičné fondy - Kancelária NR SR, Kancelária prezidenta
SR a Úrad vlády SR, plat po skončení výkonu funkcie prezidenta a ústavných činiteľov, pri odvolaní sudcu, resp. prokurátora pre zlý zdravotný stav, predstaveného
v štátnej službe v politickej funkcii, ochrana svedka, sociálno-adaptačná podpora,
bývanie a životné prostredie a ostatnú výpomoc, doliečovacie akcie detí, rekondičné
pobyty hemofilikov, lekárom, vyrovnávací príspevok, odmeny v známkovej tvorbe
(udeľuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR), príspevok na čistenie
a pranie bielizne a šiat zamestnancov štátneho dozoru a uniforiem štátnych
zamestnancov.
642015 Na nemocenské dávky
Nemocenské (aj platené zamestnávateľom), ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské.
642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský
a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, iné dôchodky (samostatne hospodáriacich osôb, družstevných roľníkov; priznané pred 1. 1. 1957).
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642017 Na úrazové dávky
Úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie úrazového poistenia,
jednorazové odškodnenie úrazového poistenia, pozostalostná úrazová renta, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením,
náhrada nákladov spojených s pohrebom.
642018 Na ostatné dávky poskytované štátom
Napr. dôchodok manželky, sociálny dôchodok, zvýšenie dôchodku z titulu jediného
zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, zvýšenie dôchodku z dôvodu
účasti v odboji a rehabilitácie, dávky podľa § 271 zákona č. 461/2003 Z. z . o sociálnom poistení aj invalidný dôchodok (vdovský, vdovecký a sirotský) fyzických
osôb, ktoré sa stali invalidnými ako nezaopatrené deti (v zmysle § 70 cit. zákona)
odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených zamestnávateľov, ktorých zakladateľom bol štát alebo FNM SR, plnenia vyplývajúce
zo zodpovednosti zamestnávateľa, ktorý mal podľa osobitného predpisu postavenie
štátneho orgánu, úrazové dávky poskytované fyzickým osobám v zmysle § 17
ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z., ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla
choroba z povolania (napr. žiak strednej školy, študent vysokej školy, vojak), príplatky za štátnu službu k dôchodku, vyrovnávací príspevok a príplatok k dôchodku
v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore.
642019 Na prídavok na dieťa
642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia
Dôchodok invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský.
642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom
Ktorým sa narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá.
642023 Na príspevok na pohreb
642024 Na opakované sociálne dávky
Zaopatrovací príspevok, príspevky pestúnskej starostlivosti (jednorázový príspevok,
opakovaný príspevok, odmena pestúna), rodičovský príspevok a príspevok na služby.
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),
sociálna pôžička, dotácia na stravu a školské potreby pre výkon osobitného príjemcu a na štipendium pre žiakov základných škôl.
642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu
Napr. na zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu osobného motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
kompenzáciu zvýšených výdavkov, opatrovanie.
642028 Na úmrtné
Používajú súdy a prokuratúry.
642029 Na náhradu
Napr. zárobku pri službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe, úpravu bytu pri
presťahovaní profesionálnemu vojakovi a policajtovi, odievania pracovníkov v slu-
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žobnom pomere, výstroj, za nedodanú stravu, na výživu pozostalých, refundáciu
miezd zamestnancov nastupujúcich základnú vojenskú službu, za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti,
stratu dôchodku. Jednorazové mimoriadne odškodnenie, náhrady nákladov a škôd
(patrí sem aj podiel na strate za odstúpenie od kúpnopredajných zmlúv - Fond národného majetku SR), škodu spôsobenú živočíchom na hospodárskych zvieratách
a úhrada majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, primerané finančné zadosťučinenie pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov).
642030 Príplatky a príspevky
Napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej
pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku, k dôchodku za výkon funkcie
sudcu, pri smrteľných úrazoch a chorobách z povolania, výbavu, frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou.
642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
642032 Na aktívne opatrenia trhu práce
642033 Dávka v nezamestnanosti
642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Vojakom základnej, náhradnej, zdokonaľovacej a prípravnej služby, disciplinárne
odmeny vojakom (v peňažnej forme).
642036 Na štipendiá
642037 Na náhradné výživné
Podľa zákona č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom.
642200 Ostatné
644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Bežné platby vo forme úrokových rozdielov, grantov alebo iných platieb vykonaných priamo
cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov a transfery príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu.
644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
Napr. štátnym podnikom, štátnym akciovým spoločnostiam, akciovým spoločnostiam
s majoritnou účasťou štátu.
644002 Ostatnej právnickej osobe
Napr. Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii.
644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi
644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu.
645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
Podľa zákona o konkurze a vyrovnaní.
646 Náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej republiky za sprivatizovaný
majetok
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647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií
Transfery do bánk a poisťovní.
Nepatria sem transfery do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ďalších zdravotných poisťovní.
647001 Na úhradu majetkovej ujmy
Úhrada rozdielu medzi diskontnou sadzbou a zvýhodneným úrokom v prípadoch
záujmu štátu na zvýhodnení poskytovaných úverov.
647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami
Ide o služby súvisiace s plnením zmlúv o návratných finančných výpomociach a dodatkov k nim v časti splácania realizovaných štátnych záruk.
647003 Na hospodársku mobilizáciu
647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu
649 Transfery do zahraničia
Bežné transfery iným vládam, medzinárodným organizáciám, neziskovým právnickým osobám
a iným do zahraničia.
649001 Zahraničnej vláde
649002 Jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe
Patrí sem aj odmena BIB.
649003 Medzinárodnej organizácii
Napr. pravidelné a špeciálne príspevky na členstvo.
649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie
Zo zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja založeného na hrubom
národnom produkte.
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Patrí sem splácanie samotných úrokov (z úverov, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov,
vládnych obligácií atď.) i poplatkov súvisiacich s úvermi (manipulačné poplatky, provízie, dohodové poplatky, jednateľské poplatky).
651 Splácanie úrokov v tuzemsku
651001 Národnej banke Slovenska
651002 Banke a pobočke zahraničnej banky
651003 Subjektu verejnej správy
651004 Ostatnému veriteľovi
652 Splácanie úrokov do zahraničia
652001 Zahraničnej vláde
652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
652003 Z dodávateľského úveru
652004 Medzinárodnej organizácii
653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou
653001 Manipulačné poplatky
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653002 Provízie
653003 Disážio
Napr. z emitovaných dlhopisov
653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií
700 Kapitálové výdavky
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, t. j.
— pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré
sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami. Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa
z kapitálových výdavkov,
— samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk
a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky. Súbor hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani
z príjmov účtovná jednotka môže, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá z nich spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá
možno zaradiť do hmotného majetku,
— pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných
stád, ťažných zvierat, koní plemenných, úžitkových a chovných a iný majetok, napr. otvárky
nových lomov a pieskovní, skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy,
odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.). Od
technickej rekultivácie je potrebné odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov), ktorá je vždy súčasťou prevádzkových nákladov
(633006).
Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej
veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci.
Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na
poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou netvorí
jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.
Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku.
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
50 000 Sk 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, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000 Sk tech-
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nické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk.
Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich
a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné
i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,
b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely,
c) čas trvania - trvalé, dočasné.
Súčasťou stavby je všetko, čo k nej podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie patrí v súlade s pokynom MF SR č. 3400/1998-62 v čl. I, bod 1./1.1.-1.15 uverejnenom vo FS
č. 3/1998.
Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby nadstavbou, prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a modernizácia
dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie - pozri 717 a 718. Patria sem aj preddavky na
nehmotný alebo hmotný majetok, ktoré sa hradia z kapitálových výdavkov.
Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu a zabezpečenie
výstavby (aj pozemky na výstavbu výlučne vojenského charakteru), pričom prípravou a zabezpečením sa rozumie zabezpečenie všetkých hmotných investícií, nielen budov a stavieb.
Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom
majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).
Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 29 zákona
o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie
30 000 Sk, ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické
zhodnotenie, resp. aj technické zhodnotenie v sume 30 000 Sk a menej zvyšuje vstupnú cenu
hmotného a nehmotného majetku. To znamená, že aj takéto technické zhodnotenie sa financuje
z kapitálových výdavkov.
Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako
30 000 Sk vykonané a odpisované nájomcom.
Ďalej z kapitálových výdavkov sa hradí aj technické zhodnotenie plne odpísaného
hmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk.
Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými
vlastnosťami.
Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky
alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku
alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou
a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
Patria sem aj kapitálové transfery umožňujúce ich príjemcom nadobudnúť hmotný a nehmotný majetok alebo kompenzovať jeho poškodenie alebo zničenie, výdavky na tvorbu hmotných
a mobilizačných rezerv, byty a ubytovacie zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených
síl, výstavby nemocníc, ciest, mostov, ktoré môže využívať i civilné obyvateľstvo, resp. diela realizované silami obrany pre nevojenské účely.
Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobné-
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ho nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma
ustanovená osobitných predpisom (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) pre
hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.
Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného
nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných výdavkov.
Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo
zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj výdavky
na prípravu pracovníkov - školenia pre budované zariadenia a prevádzky, výdavky na vybavovanie obstarávanej investície zásobami, výdavky na biologickú rekultiváciu a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do
užívania, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku - hradia sa z bežných výdavkov.
Nepatria sem dane spojené s obstaraním hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a ďalej daň z darovania,
daň z dedičstva, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.
Nepatrí sem nákup materiálu (633006) a súvisiacich miezd pri obstarávaní hmotného a nehmotného majetku vo vlastnej réžii. Ďalej do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na nákup
zatriedený pod 633001-633005 a 633013.
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.
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Nehmotné aktíva, t. j. obstaranie nehmotného majetku (pozri pod 700), zahŕňajú napr. práva
na ťažbu nerastných ložísk a ostatné povolenia a prepožičania v súvislosti s pozemkami, patentami, autorskými alebo nakladateľskými právami, ochrannými známkami. Ďalej sem patrí aj
technické zhodnotenie nehmotných aktív v zmysle § 29 zákona o dani z príjmov.
711001 Pozemkov
Patria sem aj platby za nákup vôd.
711002 Lesov
711003 Softvéru
711004 Licencií
Výdavky na úhradu licencií, patentov, autorských práv.
711200 Ostatných
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
Patrí sem nákup dokončených stavieb.
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
Napr. v súvislosti s budovaním ciest.
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
Napr. nábytku.
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713002 Výpočtovej techniky
Platby za obstaranie osobných počítačov, vrátane počítačových sietí a špeciálneho
materiálu k výpočtovej technike, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 700.
713003 Telekomunikačnej techniky
Vrátane špeciálneho spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre
zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia.
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských,
ubytovacích, odpadových nádob (kontajnerov), elektrospotrebičov, rozvádzačov,
čerpadiel a elektromotorov, rehabilitačných, servisných, opravárenských, polygrafických a športových.
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno-bezpečnostných (vyrozumievacích, varovacích), spravodajských, výzbrojných, technických prostriedkov na zhotovenie, úpravu kontrolu osobných dokladov, zariadení pre kontrolu a dozor nad
cestnou premávkou, ženijných, pyrotechnických, detekčných; šifrovej, chemickej
a požiarnej techniky, materiálu na ochranu života a zdravia policajtov, špeciálny
materiál CO. Z tejto podpoložky sa uhrádzajú aj výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky ak spĺňajú kritériá nákupu z kapitálových výdavkov.
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Patria sem aj platby za rekonštrukciu a modernizáciu dopravných prostriedkov, t. j. také zásahy,
ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo
technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené
na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok, resp. doplnkové príslušenstvo je určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou (samotným automobilom), je jeho
súčasťou alebo sa k nemu priradí dodatočne. Technickým zhodnotením je len prvé vybavenie
automobilu týmto príslušenstvom, t. j. v prípade opotrebovania a jeho výmeny ide o výdavky na
opravy a udržiavanie.
714001 Osobných automobilov
714002 Autobusov
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,
traktorov
714005 Špeciálnych automobilov
714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov
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 subjektami 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
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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.
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technického zhodnotenia dokončených
stavieb do doby ich uvedenia do používania. Patrí sem aj nákup rozostavaných stavieb, vo výstavbe ktorých sa bude pokračovať. Patria sem výdavky na prípravu a zabezpečenie výstavby,
vrátane napr. dovoznej prirážky, cla, odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výrobe, odvody za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, poplatky za poskytnuté záruky v súvislosti s obstarávanou
investíciou, dopravné, montáž, stavebný dozor.
Ďalej sa sem zaraďujú platby za nákup pracovných mechanizmov použitých pri výstavbe. V prípade zastavenia obstarávanej stavby sa zabezpečovacie a konzervačné práce, prípadne udržiavacie a dekonzervačné práce triedia tu.
Triedia sa tu aj zabudované stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby v zmysle
pokynu MF SR č. 3400/1998-62 uverejnenom vo FS č. 3/1998.
Ďalej sem patria výdavky na technické zhodnotenie v zmysle § 33 zákona o dani z príjmov
a pokynu MF SR č. 3400/1998-62 FS č. 3/1998 čl. II. Na základe uvedených kritérií sa rozlišuje technické zhodnotenie od opravy a udržiavania, ktoré sa triedia pod 635.
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
Patria sem výdavky na rekonštrukciu strojov a zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby.
718002 Výpočtovej techniky
Vrátane počítačových sietí a multifunkčných zariadení.
718003 Telekomunikačnej techniky
Vrátane telekomunikačných sietí.
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
719 Ostatné kapitálové výdavky
719001 Na združené prostriedky na investície
719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok
Pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou stavby, napr. predmetov z drahých kovov,
zbierkových predmetov.
719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
719012 Na osobitné finančné prostriedky
Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej
stráže, Železničná polícia, Ministerstvo vnútra SR a Colná správa SR.
719013 Na nákup zvierat základného stáda
719200 Ostatné
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720 Kapitálové transfery
Platby vykonávané s cieľom umožniť príjemcovi nadobudnúť kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo zničenie.
721 Transfery v rámci verejnej správy
721001 Príspevkovej organizácii
721002 Rozpočtovej organizácii
721003 Verejnej vysokej škole
721004 Slovenskému pozemkovému fondu
721005 Štátnemu účelovému fondu
721006 Obci
Napr. na mestskú verejnú dopravu, rozvojové programy obcí, regionálny rozvoj,
podporu protidrogových programov a ostatných sociálnych aktivít obcí, komplexnú
bytovú výstavbu, 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
722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
722002 Cirkvi
722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke
722002
722004 Jednotlivcovi
Fyzickej osobe - nepodnikateľovi.
723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
Napr. Štátnemu podniku, štátnej akciovej spoločnosti, akciovej spoločnosti s majoritnou účasťou štátu.
723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001
723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi
723004 Na realizovanú záruku
Používa Fond národného majetku SR.
723005 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
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725 Transfery do zahraničia
725001 Jednotlivcovi
725002 Medzinárodnej organizácii
725003 Zahraničnej vláde
726 Transfery finančným inštitúciám
C.

FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami
a finančnými pasívami. Klasifikácia finančných transakcií zodpovedá klasifikácii finančných aktív a finančných pasív (2223/96 CR EU).

1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Patria sem splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými
pasívami.
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
411 Od úverovaných subjektov
411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a rezortnej zdravotnej poisťovne
Vrátane príjmov zo splácania vyplatených finančných náhrad z garančného fondu.
411002 Od štátneho účelového fondu
411003 Od obce
411004 Od vyššieho územného celku
411005 Od fyzickej osoby
411006 Od neziskovej právnickej osoby
411007 Od nefinančného subjektu
Splátky návratných finančných výpomocí.
411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
421 Od zahraničnej vlády
429 Od ostatných subjektov
430 Z predaja majetkových účastí
431 Nefinančnej právnickej osoby
432 Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou
440 Z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu
441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch
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442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku
450 Z ostatných finančných operácií
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 časti finančných aktív (dlhových
cenných papierov).
452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Napr. v štátnom účelovom fonde, v zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni, v príspevkovej organizácii a z účtu dofinancovania programov.
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Napr. z rezervného fondu, fondu reprodukcie a ostatných fondov obcí a vyšších územných celkov.
455 Odplata za postúpenú pohľadávku
456 Iné príjmové finančné operácie
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
511 Zo štátnych pokladničných poukážok
512 Z dlhopisov
512001 Krátkodobé
512002 Dlhodobé
513 Bankové úvery
513001 Krátkodobé
513002 Dlhodobé
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
514001 Krátkodobé
514002 Dlhodobé
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
521 Od medzinárodných organizácií
521001 Krátkodobé
521002 Dlhodobé
522 Od zahraničných vlád
522001 Krátkodobé
522002 Dlhodobé
523 Od zahraničných finančných inštitúcií
523001 Krátkodobé
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523002 Dlhodobé
524 Dodávateľský úver
524001 Krátkodobý
524002 Dlhodobý
529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
529001 Krátkodobé
529002 Dlhodobé
2.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Táto hlavná kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie (splácania) istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie finančných aktív
a finančných pasív.
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
Táto kategória zahŕňa platby, ktorými vznikajú finančné nároky voči iným. Klasifikujú sa tu i všetky platby vlády, ako ručiteľa na zabezpečenie úrokov alebo amortizácie dlhu za iných, pretože
zvyšujú protihodnotu vládneho nároku voči omeškanému dlžníkovi. Patria sem tiež platby za
účasť na majetku.
811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy
811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
Poskytnutie návratných finančných výpomocí zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni.
811002 Štátnemu účelovému fondu
811003 Obci
811004 Vyššiemu územnému celku
812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
812001 Jednotlivcovi
812002 Neziskovej právnickej osobe
813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom
813001 Z garančného poistenia
813002 Ostatné
Napr. za prevzaté záruky (návratné finančné výpomoci).
814 Účasť na majetku
Napr. výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov alebo prostriedkov Fondu národného majetku SR do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so založením
alebo zriadením inej právnickej osoby, než rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, aj vklad do majetku obcí v prípade združenia obcí s právnou subjektivitou (založenie
právnickej osoby podľa osobitného predpisu - § 20b zákona o obecnom zriadení; formou platenia členského príspevku to patrí pod 642006).
815 Odplata za postúpenú pohľadávku
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817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia
818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám
819 Ostatné výdavkové finančné operácie
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 a obce. Platby úrokov sa klasifikujú v bežných výdavkoch.
821 Splácanie tuzemskej istiny
Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny) domácim veriteľom.
821001 Zo štátnych pokladničných poukážok
821002 Z dlhopisov krátkodobých
821003 Z dlhopisov dlhodobých
821004 Z bankových úverov krátkodobých
821005 Z bankových úverov dlhodobých
821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí krátkodobých
821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí dlhodobých
822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny) iným vládam, medzinárodným finančným organizáciám a iným.
822001 Zahraničnej vláde
822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
822003 Medzinárodnej organizácii
822004 Ďalších zahraničných úverov
822005 Dodávateľských úverov
823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
823001 Medzinárodnej organizácii
823002 Zahraničnej vláde
823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii
823004 Dodávateľských úverov
823005 Ďalších zahraničných úverov
824 Splácanie finančného prenájmu

Ing. František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Výnos

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44
v znení výnosu č. MF/003821/2004-442
Referent: Ing. Bajbarová, tel.: 02/59 58 24 41

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 16 ods. 1
písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
§1

Číslo: 11251/2004-42

slaných organizáciou na zahraničnú
pracovnú cestu,
c) obstaranie a technické zhodnotenie vzdelávacieho zariadenia,
d) bežné výdavky a výdavky na technické zhodnotenie existujúcich ubytovacích zariadení
a rekreačných zariadení,
e) obstaranie a technické zhodnotenie stravovacích zariadení; tieto výdavky sa nezapočítavajú v štátnej rozpočtovej organizácii do
výdavkov na stravovanie podľa osobitného
predpisu1) pre vlastných zamestnancov,

Výdavky, ktoré môže štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia (ďalej
len „organizácia“) uhrádzať zo svojho rozpočtu,
sú aj výdavky na

f) zakúpenie vencov a kytíc na pietne akty
a smútočné tryzny,

a) vzdelávanie zamestnancov, a to na

h) propagačné účely.

1.

školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, kongresy,

§2

2.

periodickú tlač a neperiodickú tlač a na
iné prostriedky slúžiace na vzdelávanie
zamestnancov pre potreby organizácie,

(1) Výdavky na reprezentačné účely môžu
byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody,
a to na

b) poistenie, a to na

1)

g) reprezentačné účely,

1.

zmluvné poistenie, majetku štátu v správe organizácie,

a) pohostenie pri oficiálnych návštevách a na
ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,

2.

zmluvné poistenie prenajatého majetku
slúžiaceho na plnenie úloh organizácie,

b) občerstvenie účastníkov porád, konferencií
a iných pracovných stretnutí.

3.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre zamestnancov organizácie vy-

(2) Na účely tohto výnosu sa za oficiálnu
návštevu považuje tuzemská delegácia alebo

Napríklad § 152 Zákonníka práce, § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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zahraničná delegácia, ktorá prerokúva politické otázky alebo hospodárske otázky; za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje
a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie,
dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
môže poskytnúť zahraničnej delegácii, a to aj
pri prijatí v zahraničí a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný vecný dar;
za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote do 2 000 Sk na
jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar v hodnote do 1 000 Sk na jednu osobu.
(3) Výdavky na reprezentačné účely sú aj výdavky štátnej rozpočtovej organizácie

2.

2.

úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí,
v hodnote do 5 000 Sk na jednu osobu
a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 2 000 Sk
na jednu osobu poskytnutého prezidentom Slovenskej republiky, pričom hodnota vecného daru poskytnutého
prezidentom Slovenskej republiky hlave cudzieho štátu môže byť najviac
10 000 Sk,
úhradu celoročného predplatného za
lóžu v Slovenskom národnom divadle,

b) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na
1.

úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 5 000 Sk na jednu osobu
a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 2 000 Sk na
jednu osobu poskytnutého predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky,

úhradu celoročného predplatného za
lóžu v Slovenskom národnom divadle,

c) Úrad vlády Slovenskej republiky na
1.

úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí,
v hodnote do 5 000 Sk na jednu osobu
a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 2 000 Sk
na jednu osobu poskytnutého predsedom vlády Slovenskej republiky alebo
podpredsedom vlády Slovenskej republiky,

2.

úhradu celoročného predplatného za
lóžu v Slovenskom národnom divadle,

d) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na
1.

úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí,
v hodnote do 5 000 Sk na jednu osobu
a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 2 000 Sk
na jednu osobu poskytnutého ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo štátnym tajomníkom
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,

2.

úhradu vecného daru v prípadoch, ktoré
si vyžaduje diplomatický protokol, v hodnote do 2 000 Sk občanovi cudzieho štátu poskytnutého vedúcim diplomatickej
misie Slovenskej republiky v zahraničí na
úrovni veľvyslanca, vyslanca alebo chargé d´affaires ad interim.

a) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
na
1.

1041

(4) Ustanovenie odseku 2 poslednej vety sa
vzťahuje aj na poskytnutie vecného daru verejným ochrancom práv a vedúcim rozpočtovej organizácie, ktorá je súčasne správcom kapitoly
štátneho rozpočtu.
(5) Výdavky na propagačné účely môžu byť
použité na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou organizácie, na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku organizácie, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách.
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§3
Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/
2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 743/
2002 Z. z.) v znení výnosu č. 2021/2003-42
(oznámenie č. 108/2003 Z. z.).
Čl. II
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 o po-

skytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení výnosu č. MF/
003821/2004-442 sa mení takto:
V § 2a ods. 1 sa za slovami „právnickej osobe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá nie je podnikateľom“.
Čl. III
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou Čl. I, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Dodatok č. 1

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
k časti „ 2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte“
Ministerstvo financií SR v nadväznosti na požiadavky uplatňované v etape prípravy rozpočtu
verejnej správy na roky 2005 až 2007 mení
a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2005 až 2007 v časti „
2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom
rozpočte“ takto:
112A – Podpora spotreby školského mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou – rozpočtové prostriedky
kapitoly MP SR

11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS
11A6 Budovanie Schengenských hraníc –
spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
11A7 Prechodný fond – spolufinancovanie
z rozpočtových prostriedkov kapitoly

1132 – Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

Zároveň sa vypúšťa na str. 330 v časti l.2.
Rozpočet príspevkových organizácií v druhom
odstavci posledná veta – Na úrade kapitoly nie
sú na tieto zdroje vytvárané investičné akcie.

1135 – Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ –
spolufinancovanie zo ŠR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Finančnom spravodajcovi.
František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

1044

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

14/2004

78

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92
a o zmene a doplnení niektorých opatrení
Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 85

Číslo: MF/10069/2004-74

účtovanie skutočností, ktoré nastali
medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných
papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia,

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002
Z. z.) v znení opatrenia č. 25167/2003-92
(oznámenie č. 560/2003 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa za slovo „prílohu“ vkladajú
slová „č. 1“.
2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
„ § 2a
(1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností
a)

b)

podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa
účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(ďalej len „závierkové účtovné prípady“),
podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa
ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej
závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady“); upravujúcim
závierkovým účtovným prípadom nie je

c)

z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.“.

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) členenie finančných účtov, nákladov
a výnosov pre činnosť vykonávanú účtovnou jednotkou
1. na základe výlučného práva, pričom výlučným právom sa rozumie
právo na poskytovanie určitej služby
alebo vykonávanie činnosti na vymedzenom geografickom území,
ktorá je na základe osobitného
predpisu vyhradená jedinej účtovnej
jednotke,
2. na základe osobitného práva, pričom osobitným právom sa rozumie
2a. právo na poskytovanie určitej
služby alebo na vykonávanie
činnosti v určitej oblasti, ktorá je
na základe osobitného predpisu
vyhradená dvom účtovným jednotkám alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejným podni-
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kom alebo obmedzenému počtu
účtovných jednotiek alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejnými podnikmi, bez toho, aby sa
obmedzenie počtu účtovných
jednotiek alebo voľba oprávnených účtovných jednotiek zakladala na objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritériách; verejným podnikom sa rozumie účtovná jednotka, ktorá
postupuje podľa tohto opatrenia,
a v ktorej orgány verejnej moci
vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky,
hlasovacích práv, podielu na základnom imaní a pravidiel, ktorými sa táto účtovná jednotka riadi,
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Doterajšie písmená c) a d) sa označujú
ako písmená a) a b).
6. V § 10 ods.11 sa na konci pripájajú tieto
vety:
„Odložená daň z príjmov sa neúčtuje ani
pri zápornom goodwille.“.
7. § 10 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) O odloženej dani z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich
s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách
a v účtovných jednotkách, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv, sa neúčtuje,
ak sú splnené tieto podmienky:
a)

účtovná jednotka, ktorá má takýto podiel, je schopná ovplyvniť vyrovnanie
týchto dočasných rozdielov a

b)

je pravdepodobné, že tieto dočasné
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.“.

2b. výhoda, ktorá jednu účtovnú jednotku alebo viaceré účtovné jednotky v značnom rozsahu zvýhodňuje oproti iným účtovným
jednotkám pri vykonávaní rovnakej činnosti v tej istej oblasti na vymedzenom geografickom území
za porovnateľných podmienok,

8. V § 13 ods. 6 sa za slovami „Hmotný majetok“ vkladajú slová „podľa odseku 4
písm. b)“.

3. vo verejnom záujme, pričom účtovná jednotka dostáva štátnu pomoc podľa osobitného
predpisu3a) a zároveň vykonáva aj iné činnosti.“.

9. V § 13 ods. 7 sa za slovami „O hmotnom majetku“ vkladajú slová „podľa odseku 4
písm. b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako
písmeno l).
4. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy
nevýznamných nákladov a nevýznamných
výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného
obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky.“.
5. V § 9 ods. 8 sa vypúšťajú písmená a) a b).

10.V § 13 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú
ako písmená c) a d).
11. V § 14 ods. 8 prvej vete sa za slovo „obchodovanie“ vkladá čiarka a slová „a ak účtovná jednotka nie je materskou účtovnou
jednotkou a nemá v nich ani podstatný vplyv,
zmena reálnej hodnoty cenných papierov
a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom
imaní v týchto účtovných jednotkách“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „krátkodobého“.
12. V § 14 ods. 11 úvodná veta znie:
„(11) Zmena hodnoty cenných papierov
a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom
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imaní účtovnej jednotky, pre ktorú je účtovná
jednotka materskou účtovnou jednotkou, alebo v ktorej má účtovná jednotka podstatný
vplyv, sa účtuje pri oceňovaní metódou vlastného imania takto:“.
13. V § 18 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9,
ktorý znie:
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výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu
upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy, alebo sa upraví jej
výška.“.
16. V § 19 ods. 8 prvá veta znie:

„(9) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba
opravnej položky alebo sa upraví jej výška,
napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na
niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku
existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.“.

„Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si
povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak
na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť
bude splnená.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

17. V § 19 ods. 8 písm. u) sa na konci pripájajú
tieto slová: „ktorými sú zmluvy, pri ktorých náklady nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností prevyšujú ekonomický úžitok, ktorý
sa zo zmluvy očakáva,“.

14. V § 19 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Rezerva sa tvorí na základe zásady
opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí,
je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak
nie je známa presná výška tohto záväzku,
ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení
rizík a neistôt. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na
účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.
(2) Spôsob tvorby a používania rezerv sa
uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť len na
účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe rezerv podľa odseku 8 písm. s) sa môžu použiť
poistno – matematické metódy a hodnota
týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu
v čase účtovania a vykazovania.“.
15. V § 19 odsek 7 znie:
„(7) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich

18. V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a preto sú takmer zhodné so skutočnými
vlastnými nákladmi“.
19. § 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy
z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty,
pričom ocenenie zásob sa o tieto položky
znižuje.“.
20. V § 23 ods.1 sa za prvú vetu vkladajú nová
druhá veta až piata veta, ktoré znejú:
„Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické
úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu
ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že
sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením
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v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie
predpokladaná predajná cena znížená
o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich
predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení
zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich
predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára,
ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na
výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou.“.

„Výnosy sa pri tejto metóde účtujú podľa
stupňa dokončenia zákazky, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na účtoch
účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, účtovej skupine 60 –
Tržby za vlastné výkony a tovar s prípadným
použitím účtov 384 – Výnosy budúcich období alebo 385 – Príjmy budúcich období
takto:
a)

ak je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dosiahnutý zisk vyšší ako
zisk vypočítaný podľa metódy percenta
dokončenia, rozdiel sa účtuje na ťarchu
príslušného účtu účtovej skupiny 60 –
Tržby za vlastné výkony a tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384
– Výnosy budúcich období,

b)

ak je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dosiahnutý zisk nižší ako
zisk vypočítaný podľa metódy percenta
dokončenia, rozdiel sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
385 – Príjmy budúcich období.“.

21. V § 26 ods. 1 prvej vete sa slovo „splynutí“
nahrádza slovami „zlúčení, splynutí“.
22. V § 26 odsek 2 znie:
„(2) Zostatok účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v otváracích súvahách obchodných
spoločností a družstiev vzniknutých splynutím, v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých rozdelením
a pri zlúčení v účtovníctve právneho nástupcu, vykazuje na účtoch účtovej skupiny 41 –
Základné imanie a kapitálové fondy a účtovej skupiny 42 – Fondy zo zisku a prevedené
výsledky hospodárenia sa vykazujú v súlade
so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení
alebo zmluvou o zlúčení.“.
23. V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „súvahe“
vkladajú slová „a pri zlúčení sú v účtovníctve
účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom“, v druhej vete sa za slová „záväzkov“
vkladajú slová „pri splynutí“ a na konci sa pripája táto veta:
„Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym
nástupcom.“.
24. V § 30 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto
vety:
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25. V § 30 sa za odsek 14 vkladá nový odsek
15, ktorý znie:
„(15) Ak sú rozpočtované náklady na zákazku vyššie ako rozpočtované výnosy zo
zákazky, očakávaná strata sa vykazuje hneď
ako náklad. Vo výške aktivovaných zásob
vzťahujúcich sa na zákazku, sa vytvára opravná položka. Ak je očakávaná strata vyššia
ako aktivované zásoby vzťahujúce sa na zákazku, vo výške prevyšujúcej aktivované zásoby vzťahujúce na zákazku sa vytvára rezerva.“.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú
ako odseky 16 a 17.
26. § 30 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Pri zisťovaní stupňa dokončenia zákazky podľa odseku 16 písm. a) sa do nákladov na zákazku zahrnujú len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci. Do nákladov sa nezahrnujú napríklad veci súvisiace s budúcou činnosťou, ako je materiál,
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ktorý bol dodaný na miesto súvisiace so zákazkou alebo na iné miesto, a ktorý ešte
v priebehu plnenia zákazky nebol inštalovaný, použitý alebo aplikovaný a to napriek
tomu, že bol vyrobený osobitne pre túto zákazku a preddavky poskytnuté subdodávateľom na prácu na subdodávke.“.
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majetok kupujúci alebo nadobúdateľ
užíva,
b)

dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy
nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia
vlastníckeho práva alebo práva správy
účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

„a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu16a)
tohto majetku,“.

c)

technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na
základe písomnej zmluvy s vlastníkom
alebo správcom odpisuje nájomca za
podmienok ustanovených v osobitnom
predpise20),

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

d)

technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo
vlastníctve alebo v správe inej osoby
ako je účtovná jednotka,

e)

dlhodobý hmotný majetok pri prevode
vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva21) na
veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník)
písomne dohodne s veriteľom na výpožičke22) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

f)

dlhodobý nehmotný majetok,

g)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.“.

27. V § 30a ods. 1 písmeno a) znie:

„16a) § 2 písm. s) druhý bod zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona
č. 659/2004 Z. z.“.
28. Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 2 písm. s) prvý bod zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona
č. 659/2004 Z. z.“.
29. V § 30a ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042
– Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.“.
30. V § 32 odsek 2 znie:
„(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce
alebo vyššieho územného celku. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej
jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o
a)

dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému
vlastnícke právo alebo právo správy
prechádza na kupujúceho až úplným
zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy, tento

31. V § 35 ods. 1 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie
obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej
vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo
zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého
majetku.“.
32. V § 35 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú
tieto slová:
„z úverov, ak sa do času uvedenia tohto
majetku do používania nerozhodne, že budú
tvoriť súčasť obstarávacej ceny.“.
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33. V § 36 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako
odseky 4 až 6.
34. V § 37 ods. 8 písmeno b) znie:
„b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom
používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním,
ak nejde o softvér na zákazku alebo
o súčasť dodávky hardvéru.“.
35. V § 37 ods. 9 sa za slová „užívacie práva“
vkladajú slová „právo prechodu cez pozemok“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným
vkladom.“.
36. V § 37 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto
vety:
„Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej
výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so
záporným goodwillom znížia ekonomické
úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických
úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je
výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 –
Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše
pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho
časti. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška
záporného goodwillu zaúčtovaná na účte
015 – Goodwill, príslušná časť záporného
goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade
podniku alebo jeho časti.“.
37.V § 37 odsek 13 znie:
„(13) Goodwill sa účtuje pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu
jednej zúčastnenej spoločnosti v inej zúčastnenej spoločnosti je vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento
podiel, pričom účtovnou hodnotou podielu
pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota
podielu ocenená reálnou hodnotou. Záporný
goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 –
Goodwill. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje,
v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s good-
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willom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti
so záporným goodwillom, znížia ekonomické
úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických
úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je
výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 –
Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše
pri zlúčení, splynutí a rozdelení. Ak budúce
zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška záporného goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – Goodwill,
príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše
pri zlúčení, splynutí a rozdelení.“.
38.§ 40 sa vypúšťa.
39.V § 48 odsek 3 znie:
„(3) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre
dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad
na základe zmluvy alebo iného dokladu a
pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch
pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady,
napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu
o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.“.
40. V § 50 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„do dňa zostavenia účtovnej závierky“ a táto
veta: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové
účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej
cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.
41. V § 51 ods. 4 písm. a) sa za slovami „Sociálnej poisťovni“ vypúšťa čiarka a slová „Národnému úradu práce“.
42. V § 52 odseky 4 až 7 znejú:
„(4) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej
hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane
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z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 –
Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej
hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu
dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.
(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
podľa osobitného predpisu30b), sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného
účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.
(6) Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo
z prijatia služby príjemca30c), sa v deň vzniku
daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu30d) účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so
súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného
analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane
z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 – Daň z pridanej
hodnoty.
(7) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu30e), pri ktorom
nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,30b) je daň z pridanej hodnoty
súčasťou obstarávacej ceny.“.
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30e) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
zákona č. 651/2004 Z. z.“.
43. V § 52 ods. 8 písm. a) a b) a odseku 9
písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi dane“.
44. V § 52 ods. 12 písm. b) úvodnej vete sa na
konci pripájajú tieto slová: „priznanie dotácie, a to“.
45. V § 52 ods. 13 sa za slová „priznanie dotácie“ vkladá čiarka a slová „podpory a príspevku“.
46. V § 56 ods. 12 sa slová „Prijaté dotácie“ nahrádzajú slovom „Dotácie“ a na konci sa pripája táto veta: „Dotácie na nákup pozemku,
ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania
stavby.“.
47. V § 59 odsek 7 znie:
„(7) Tvorba oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku a záväzkov podľa § 14
a 16 sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
Okrem tvorby oceňovacieho rozdielu sa na
tomto účte účtuje jeho rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi ako ich tvorba.“.
48. V § 59 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

Poznámky pod čiarou k odkazom 30b,
30c, 30d, 30e znejú:

„Oceňovací rozdiel z kapitálových účastín je dočasný rozdiel a okrem jeho tvorby sa
na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín účtuje jeho rozpustenie.“.

„30b) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

49. V § 59 sa za odsek 13 vkladá nový odsek
14, ktorý znie:

30c) § 69 ods. 2 až 4, 6, 7 a 9 zákona
č. 222/2004 Z. z. v znení zákona
č. 651/2004 Z. z.
30d) § 19 a 20 zákona č. 222/2004 Z. z.
v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

„(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk
minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem
iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použi-
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tých účtovných metód a účtovných zásad
podľa § 7 ods. 3 zákona. Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku
a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy
ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky
k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, výšky opravnej položky k zastaralým zásobám a nepoužiteľným zásobám,
úpravy doby používania alebo spôsobu
opotrebovania dlhodobého majetku a výšky
rezervy na záručné opravy.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.
50. V § 69 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú
tieto slová: „alebo v prospech účtu 323 –
Krátkodobé rezervy“.
51. V § 72 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako
odseky 2 až 5.
52. V § 74 ods. 2 druhá veta znie:
„Zľavy a zrážky sa účtujú, ak sa vzťahujú k úprave ocenenia dodávky alebo služby a to bez ohľadu na to, či zákazník mal
vopred na ňu nárok, alebo či ide o zľavu
dodatočne uznanú, napríklad pre zlú
akosť.“.
53. V § 82 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako
2 až 4.
54. Za § 86a sa vkladajú § 86b a 86c, ktoré
znejú:

„§ 86b
(1) Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. h)
v znení platnom od 1. januára 2005 sa prvýkrát použije pre účtovnú závierku zostavenú
k 31. decembru 2004.
(2) Ak účtovná jednotka účtovala o nájme
majetku podľa § 40 v znení platnom do účinnosti tohto opatrenia, takýto majetok sa vyradí z účtovníctva nájomcu.“.
§ 86c
Týmto opatrením sa preberajú právne
akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie uvedené v prílohe č. 2.“.
55. Slová „ovládajúca osoba“ alebo „ovládaná
osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
opatrenia nahrádzajú slovami „materská účtovná jednotka“ alebo „dcérska účtovná jednotka“ v príslušnom tvare.
56. Slová „sociálne zabezpečenie“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „sociálne poistenie“ v príslušnom
tvare.
57. Slovo „badwill“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádza slovami „záporný goodwill“ v príslušnom tvare.
58. Slová „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „416 – Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení“ v príslušnom tvare.
59. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha
č. 1 a za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2,
ktorá znie:
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„Príloha č. 2 k opatreniu č. 23054/ 2002-92 v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej
závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222
z 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady
89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady
94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162
z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra
2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120
z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003).
2. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie č 93/84/EHS, ktorá
mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými
štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993)
v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS
o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).“.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení
opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 6 znie:
„(6) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa
predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie
daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona.“.
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2. Za § 4a sa vkladajú § 4b a 4c, ktoré znejú:
„§ 4b
Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003
č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie,
usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov
(oznámenie č. 460/2003 Z. z.) sa postupuje poslednýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2004 a ak je účtovným obdobím hospodársky rok za účtovné obdobie, ktoré sa začína v roku 2004 a končí v roku 2005.
§ 4c
Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe č. 4.“.
3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003
č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie,
usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov
(oznámenie č. 460/2003 Z. z.).“.
4. Slová „ovládajúca osoba“ alebo „ovládaná osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „materská účtovná jednotka“ alebo „dcérska účtovná jednotka“ v príslušnom tvare.
5. Slová „sociálne zabezpečenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „sociálne poistenie“ v príslušnom tvare.
6. Slovo „badwill“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádza slovami „záporný goodwill“ v príslušnom tvare.
7. Slová „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení“ vo všetkých tvaroch sa
v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení“ v príslušnom tvare.
8. V prílohe č. 3 časť L znie:
„L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:
„a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,1) z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne; takýmito podmienenými
záväzkami sú:
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1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od
toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje
v súvahe, pretože
2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,
b)

opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú
1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke
osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú
zamestnancami a ich blízke osoby,
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú
podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,
6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že
sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb
hospodársky závislá,

c)

opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;
týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.“.

9. V prílohe č. 3 časti T bod A. 6. znie:
„A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)“.
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10. V prílohe č. 3 v časti T bod A.9. znie:
„A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)“.
11. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou U, ktorá znie:
„U. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej
výroby podľa osobitného predpisu1a), ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bol v prepočte väčší ako 250 000 000 EUR, a ktorým bolo udelené výlučné právo,
osobitné právo alebo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a zároveň vykonávajú aj iné
činnosti, pričom dostávajú štátnu pomoc v akejkoľvek podobe, sa uvedú aj informácie o
a)

všetkých formách prijatej štátnej pomoci1b),

b)

účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov,

c)

organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach,

d)

všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a) Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
1b) Zákon č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

12. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej
závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222
z 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady
89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady
94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162
z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra
2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120
z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003).
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2. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi
a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie č 93/84/EHS, ktorá
mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými
štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993)
v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS
o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).“.
3. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy
o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193 z 18. 7. 1983) v znení
smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev
L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC
z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 283, z 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES
z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).“.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené
alebo zriadené za účelom podnikania
Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 65
Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 32 07

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené za účelom podnikania
(oznámenie č. 741/2002 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „písm.“ vkladá slovo
„c)“ a čiarka.
2. V § 1 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1“
vkladá čiarka a slová „s výnimkou účtovnej
jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona,“.
3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou
umeleckých diel, ktoré sú vkladom do nadačného imania“.
4. V § 3 ods. 3 sa slová „faktúry alebo obdobného dokladu“ nahrádzajú slovami „účtovného dokladu“.

Číslo: MF/10354/2004-74

5. V § 4 ods. 1 sa slová „z minulého účtovného
obdobia“ nahrádzajú slovami „z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia“.
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“.“.
7. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„(f) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.“.
8. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 3.
9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
„§ 7a
Zásady pre členenie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok sa člení na
a)

peňažnú hotovosť,

b)

ceniny,

c)

šeky,

d)

účty v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

e)

krátkodobé cenné papiere,
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6. rôzne finančné výdavky (vrátane prídelov do sociálneho fondu, do rezervného fondu a do fondu reprodukcie s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),

ostatný krátkodobý finančný majetok.“.

10. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
11. V § 8 ods. 3 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 2 a vypúšťa sa druhá veta.
12. V § 10 ods. 8 prvej vete a tretej vete sa za slová „podielové cenné papiere“ vkladajú slová
„okrem podielových cenných papierov, ak
má účtovná jednotka podiel menej ako 20 %
na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach v obchodnej spoločnosti“.
13. § 12 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú
„(9) Peňažný denník účtovných jednotiek
účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä
a)

prehľad o peňažných prostriedkoch
v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b)

prehľad o peňažných prostriedkoch na
účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c)

prehľad o príjmoch v členení na:
1. príjmy od obyvateľstva zo vstupného,
2. príjmy od obyvateľstva ostatné,

d)

prehľad o ostatných príjmoch z vlastnej
činnosti,

e)

prehľad o príspevku od zriaďovateľa,

f)

prehľad o výdavkoch v členení na:
1. kapitálové výdavky,
2. mzdové prostriedky a odmeny za
práce (s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),
3. cestovné a ostatné výplaty fyzickým
osobám,
4. materiálové výdavky (s pomocným
stĺpcom „druhové členenie“),
5. služby a práce (s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),
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g)

prehľad o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu,

h)

prehľad o príjmoch a výdavkoch rezervného fondu,

i)

prehľad o príjmoch a výdavkoch fondu
reprodukcie,

j)

prehľad o príjmoch a výdavkoch združených prostriedkov,

k)

prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek.

(10) Výdavky sa v denníku sledujú v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ak účtovná
jednotka sleduje pre vlastnú potrebu výdavky
podrobnejšie, použije pre toto rozvedenie
výdavkov stĺpec s označením „druhové členenie“. “.
14. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) výpočet poistného hradeného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne,“.
15. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov“ nahrádza
citáciou „Napríklad zákon č. 147/1997 Z.
z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení zákona
č. 35/2002 Z. z.“.
16. V prílohe č. 2 v časti „Majetok“ sa za bod 9
vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. Krátkodobé cenné papiere a ostatný
krátkodobý finančný majetok“. Doterajší bod
10 sa označuje ako bod 11.
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Čl. II
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra
1999 č. 21552/99-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných
príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave
jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti

účtovníctva (oznámenie č. 381/1999
Z. z.) v znení opatrenia zo 16. decembra
2002 č. 22602/2002-92 (oznámenie
č. 741/2002 Z. z.).
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy,
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003
č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce,
vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby,
ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74
Referent: Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 32 02

Číslo: MF/10717/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie
č. 567/2003), sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 932
– Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov, “.
4. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pri účtovaní poskytovania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie sa v rozpočtovej organizácii v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú kurzové rozdiely v prospech
alebo na ťarchu účtu 918 – Ostatné finančné fondy na samostatných analytických účtoch osobitne
pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty.“.
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5. V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Konečné stavy účtov 211 a 213 účtovej skupiny 21 a účtu 234 účtovej skupiny 23 a účtov
účtovej triedy 4 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964 – Saldo
výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.
(4) Konečné stavy účtov 214, 215, 216 a 219 účtovej skupiny 21 a účtov 235 a 237 účtovej
skupiny 23 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia.“.
6. V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
7. V § 19 odsek 6 znie:
„(6)Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je
možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.“.
8. V § 21 ods. 11 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem
podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom
imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.“.
9. V § 22 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak“ vrátane odkazu 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 9.
10. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„ f) dlhodobom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.“.
11. V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nehmotný majetok a dlhodobý hmotný“ a na konci sa bodka
nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak na takto nadobudnutý majetok budú vynaložené
obstarávacie náklady.“.
12. V § 27 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladá čiarka a slová „ak sa do času uvedenia tohto
majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.
13. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/
2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 58/2003 Z. z.“.
14. V § 30 ods. 7 sa za slovo „neúčtuje“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou podľa odseku 6“.
15. Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:
„16) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon).
17) Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z.
v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákon č. 49/2002 Z. z., zákon č. 618/2003 Z. z. .“.
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16. V § 31 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „technické zhodnotenie sa odpíše v priebehu nájmu“.
17. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
„§ 31 a
Účtovanie finančného prenájmu
(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

finančným prenájmom nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak
počas dohodnutej doby finančného prenájmu, nájomca užíva prenajatý majetok za jednorázovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb uhrádzaných počas dohodnutej
doby nájmu majetku,

b)

dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, po zaplatení ktorej na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo
k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c)

istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú
u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 –
Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.
(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 –
Úroky alebo 430 – Finančné náklady.
(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného
dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky alebo 430 – Finančné náklady.
(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného
prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:
a)

zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 alebo účtu 470,

b)

vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným
zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu
a)

účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b)

účtu 549 – Iné ostatné náklady alebo účtu 480 - Iné náklady.“.
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18. V § 32 ods. 2 sa v písm. e) slovo „účtuje“ nahrádza slovom „účtujú“.
19. V § 37 ods. 1 sa slová „rozpočtového hospodárenia“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií“.
20. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
21. V § 37 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
22. V § 37 odsek 5 znie:
„(5) V prospech účtu 214 – Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa
účtujú sumy daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov ku dňu vzniku nároku na ich zaplatenie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších
územných celkov.“.
23. V § 37 ods. 7 sa za slovo „účtujú“ vkladajú slová „v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou“.
24. V § 37 ods. 9 sa slová „prijaté na základný bežný účet“ nahrádzajú slovami „uhradené zo základného bežného účtu“.
25. V § 39 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
26. V § 39 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem výdavkov podľa odseku 3“.
27. V § 40 odsek 6 znie:
„(6) Na účte 248 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou stav a pohyb peňažných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vedených na osobitných bežných účtoch
podľa osobitného predpisu1). Na tomto účte sa účtuje aj stav a pohyb peňažných prostriedkov na
osobitnom účte vedenom v mene Európskej komisie.“.
28. V § 46 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia“.
29. § 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účte 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov sa účtujú
rozpočtové daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov.“.
30. V § 50 odsek 3 znie:
„(3) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej
jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 –Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení alebo zvýšení dane z pridanej hodnoty. V pro-
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spech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19a), so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 a 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2004 Z. z.“.
31. V § 50 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa
osobitného predpisu19b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so
súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.
(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu19c), pri ktorom nevzniká
účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19b),
je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:
„19b) § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
19c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z.“.
32. V § 50 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.
33. V § 54 ods. 10 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad nevyfakturované dodávky“.
34. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov.“.
35. V § 55 ods. 2 sa za slovo „účtujú“ vkladá slovo „najmä“.
36. V § 55 ods. 3 prvej vete sa nad slovo „združenia“ umiestňuje odkaz 21a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z.“.
37. V § 64 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“.
38. V § 70 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
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39. V § 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Na účte 952 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu
podľa osobitného predpisu. 24a)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
v znení neskorších predpisov.“.
40. § 77 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zostatok účtu 912 – Fond sociálny sa preúčtuje na účet 952 – Záväzky zo sociálneho fondu.“.

41. V prílohe sa slová „214 – Limity rozpočtových výdavkov“ nahrádzajú slovami „214 – Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov“, za slová „317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové a colné“ sa vkladajú slová „318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí
a vyšších územných celkov“, vypúšťajú sa slová „912 – Fond sociálny“ a za slová „951 – Dlhodobé bankové úvery“ sa vkladajú slová „952 – Záväzky zo sociálneho fondu“.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia
č. 1487/2004-74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z. ), sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)

§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. .“.

2. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok
2005.
(2) V účtovných závierkach za rok 2005 sa v účtovnom výkaze uvedenom v prílohe k tomuto
opatreniu neuvádzajú v stĺpci „Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ zostatky účtov
vykázaných na riadkoch 047, 131 a 140.“.
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3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
4. Príloha č. 2 sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:
„Časť C* Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
Číslo účtu

Číslo
riadku

601

Tržby za vlastné výrobky

001

602

Tržby z predaja služieb

002

604

Tržby za predaný tovar

003

504

Predaný tovar

004

Tržby celkom
(001+002+003-004)

005

Účtová trieda 5 celkom

006

Predaný tovar

007

Účtová skupina 54
(r. 17 až r. 24 časti A)

008

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

009

553

Predané cenné papiere a podiely

010

554

Predaný materiál

011

556

Tvorba zákonných rezerv

012

559

Tvorba zákonných opravných položiek

013

Výrobné náklady celkom
(006-007-008-009-010-011-012-013)

014

504

*)

Tržby a výrobné náklady
príspevkových organizácií

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Zostavuje sa za príspevkové organizácie“.

5. V prílohe č. 4 sa za riadok 20 vkladá nový riadok 21, ktorý znie:
„21. krátkodobé cenné papiere a krátkodobý finančný majetok“.
Doterajšie riadky 21 až 47 sa označujú ako riadky 22 až 48.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/10717/2004-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1407/2003-92
Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

VZOR

SÚVAHA
k ........................................

IČO

Mesiac

Rok

Kód okresu

Kód obce

Názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ

Smerové číslo telefónu

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:

MF SR 2005

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
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A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r. 002 + r. 010 + 023)
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 003 až 009)

Účtovné obdobie
Bezprostredne
Číslo
predchádzajúce
riadku Brutto Korekcia Netto
účtovné obdobie
b
001
002

Nehmotné výsledky výskumu a vývoja (012) - (072+091 AÚ)

003

Softvér (013) - (073+091AÚ)

004

Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)

005

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)

006

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)

007

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)

008

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - (095AÚ)

009

2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 022)

010

Pozemky (031) - (092AÚ)

011

Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)

012

Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)

013

Stavby (021) - (081 + 092AÚ)

014

Stroje, prístroje a zariadenia (022) - (082 + 092AÚ)

015

Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)

016

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)

017

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)

018

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)

019

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)

020

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)

021

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - (095AÚ)

022

3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až r. 029)

023

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
(061) - (096AÚ)

024

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)

025

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063) - (096AÚ)

026

Dlhodobé pôžičky (067) - (096AÚ)

027

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)

028

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)

029

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až 029)

991

1

2

3

4
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B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet r. 031 + r. 039 + r. 063 + r. 085
+ r. 091 + r. 097 + r. 102 + r. 103
1. Zásoby súčet (r. 032 až r. 038)

Účtovné obdobie
Bezprostredne
Číslo
predchádzajúce
riadku Brutto Korekcia Netto
účtovné obdobie
b
030
031

Obstaranie materiálu (111)

032

Materiál (112 + 119) - (191)

033

Nedokončená výroby a polotovary vlastnej výroby
(121 + 122) - (192 + 193)

034

Výrobky (123) - (194)

035

Zvieratá (124) - (195)

036

Obstaranie tovaru (131)

037

Tovar na sklade a v predajniach (132 + 139) - (196)

038

2. Pohľadávky súčet (r. 040 až r. 062)

039

Odberatelia (311) - (391AÚ)

040

Zmenky na inkaso (312)

041

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)

042

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ)

043

Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (315)

044

Ostatné pohľadávky (316) - (391AÚ)

045

Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné (317)

046

Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov (318)

047

Pohľadávky voči zamestnancom (335) - (391AÚ)

048

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)

049

Daň z príjmov (341)

050

Ostatné priame dane (342)

051

Daň z pridanej hodnoty (343)

052

Ostané dane a poplatky (345)

053

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)

054

Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyších
územných celkov (348)

055

Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie
s rozpočtom Európskych spoločenstiev (349)

056

Pohľadávky voči združeniu (358)-(391AÚ)

057

Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií
(373 AÚ)-(391AÚ)

058

Pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev
(374) - (391 AÚ)

059

Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou
(375) - (391AÚ)

060

Iné pohľadávky (378) - (391AÚ)

061

Spojovací účet pri združení (396)

062

1

2

3

4
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3. Finančný majetok súčet (r. 064 až 084)

Účtovné obdobie
Bezprostredne
Číslo
predchádzajúce
riadku Brutto Korekcia Netto
účtovné obdobie
b
063

Pokladnica (261)

064

Peniaze na ceste (+/- 262)

065

Ceniny (263)

066

Účty štátnej pokladnice (účty účtovej skupiny 22)

067

Základný bežný účet (231AÚ)

068

Vkladový výdavkový rozpočtový účet (232)

069

Príjmový rozpočtový účet (235)

070

Príjmový vkladový rozpočtový účet (236)

071

Príjmové rozpočtové účty daňových príjmov a colných príjmov (237) 072
Bežný účet (241)

073

Bežné účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (242)

074

Bežné účty finančných fondov (243)

075

Ostatné bežné účty (245)

076

Bežné účty osobitných fondov (246)

077

Bežné účty daňových a colných príjmov (247)

078

Osobitné bežné účty prostriedkov z rozpočtu Európskych
spoločenstiev (248)

079

Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)

080

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (293AÚ)

081

Vlastné dlhopisy (255) - (293AÚ)

082

Ostatné cenné papiere (256)

083

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)

084

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 086 až r. 090)

085

Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného
rozpočtu (271AÚ)

086

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci príspevkovým
organizáciám (273AÚ)

087

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským
subjektom (274AÚ)

088

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
089
(275AÚ)
Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)

090

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
súčet (r. 092 až r. 096)

091

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci v rámci verejného
rozpočtu (271AÚ)

092

Poskytnuté návrátné finančné výpomoci príspevkovým
organizáciám (273AÚ)

093

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským
subjektom (274AÚ)

094

Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
095
(275AÚ)
Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)

096

1

2

3

4
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6. Prostriedky rozpočtového hospodárenia súčet
(r. 098 až r. 101)

Účtovné obdobie
Bezprostredne
Číslo
predchádzajúce
riadku Brutto Korekcia Netto
účtovné obdobie
b
097

Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie
(212)

098

Transfery (213)

099

Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov (218)

100

Náklady rozpočtových organizácií (účty účtovej triedy 4)

101

7. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
(účty účtovej skupiny 20)

102

8. Prechodné účty aktív súčet (r. 104 až r. 106)

103

Náklady budúcich období (381)

104

Príjmy budúcich období (385)

105

Odhadné účty aktívne (388)

106

Majetok spolu súčet (r. 001 + r. 030)

107

Kontrolné číslo súčet (r. 030 až r. 107)

992

1

2

3

4
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Bezprostredne
Číslo
Účtovné obdobie predchádzajúce
riadku
obdobie

a

b

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU súčet (r. 109 + r. 122 + r. 129)

108

1. Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky
súčet (r. 110 + r. 115)

109

Majetkové fondy súčet (r. 111 až r. 114)

110

Fond dlhodobého majetku (901)

111

Fond obežného majetku (902)

112

Fond podnikateľskej činnosti (903)

113

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (909)

114

Finančné a peňažné fondy súčet (r. 116 až r. 121)

115

Fond rezervný (914)

116

Fond reprodukcie (916)

117

Peňažné fondy obce alebo vyššieho územného celku (917)

118

Ostatné finančné fondy (918)

119

Štátne fondy (921)

120

Ostatné osobitné fondy (922)

121

2. Výsledok hospodárenia súčet (r. 123 až r. 128)

122

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (+/- 963)

123

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (+/- 931)

124

Nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých rokov (+/- 932)

125

Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov (933)

126

Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia (+/- 964)

127

Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia (+/- 965)

128

3. Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia súčet
(r. 130 až r. 136)

129

Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií (211)

130

Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (214)

131

Zúčtovanie nedaňových príjmov (215)

132

Zúčtovanie daňových a colných príjmov (216)

133

Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov (217)

134

Výdavkový rozpočtový účet (234)

135

Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov (219)

136

5
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Bezprostredne
Číslo
Účtovné obdobie predchádzajúce
riadku
obdobie

a

b

B. ZÁVÄZKY súčet (r. 138 + r. 139 + r. 146 + r. 167 + r. 175 + r. 179)

137

1. Rezervy (941)

138

2. Dlhodobé záväzky súčet (r. 140 až r. 145)

139

Záväzky zo sociálneho fondu (952)

140

Emitované dlhopisy (953)

141

Záväzky z prenájmu (954)

142

Dlhodobé prijaté preddavky (955)

143

Dlhodobé zmenky na úhradu (958)

144

Ostatné dlhodobé záväzky (959)

145

3. Krátkodobé záväzky súčet (r. 147 až r. 166)

146

Dodávatelia (321)

147

Zmenky na úhradu (322)

148

Prijaté preddavky (324)

149

Ostatné záväzky (325)

150

Zamestnanci (331)

151

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

152

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného
poistenia (336)

153

Daň z príjmov (341)

154

Ostatné priame dane (342)

155

Daň z pridanej hodnoty (343)

156

Ostatné dane a poplatky (345)

157

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)

158

Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných
celkov (348)

159

Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie
s rozpočtom Európskych spoločenstiev (349)

160

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

161

Záväzky voči združeniu (368)

162

Spojovací účet pri združení (396)

163

Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373 AÚ)

164

Záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev (376)

165

Iné záväzky (379)

166

5

6
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Bezprostredne
Číslo
Účtovné obdobie predchádzajúce
riadku
obdobie

a

b

4. Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci súčet (r. 168 až r. 174)

167

Dlhodobé bankové úvery (951)

168

Krátkodobé bankové úvery (281, 231 AÚ)

169

Eskontné úvery (282)

170

Emitované krátkodobé dlhopisy (283)

171

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (289)

172

Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé v rámci verejného
rozpočtu (272 AÚ)

173

Prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé v rámci verejného
rozpočtu (272 AÚ)

174

5. Prechodné účty pasívne súčet (r. 176 až r. 178)

175

Výdavky budúcich období (383)

176

Výnosy budúcich období (384)

177

Odhadné účty pasívne (389)

178

6. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účty účtovej skupiny 20)

179

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu súčet (r. 108 + r. 137)

180

Kontrolné číslo súčet (r. 108 až r. 180)

993

5

6
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Vysvetlivky
1. V riadku IČO sa uvádza identifikačné číslo organizácie.
2. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny v tisícoch.
3. Ako právna forma účtovnej jednotky sa uvádza rozpočtová organizácia, štátny fond, príspevková organizácia, obec alebo vyšší územný celok.
4. Názvy riadkov sa uvádzajú a náplň riadkov sa vykazuje podľa príslušných účtov účtových skupín
alebo účtových tried podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra
2003 č. 24 501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie
územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.).
5. Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky
a) jednotlivých syntetických účtov,
b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c) analytických účtov označených v účtovnom výkaze AÚ.
6. V stĺpci účtovné obdobie sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
7. V stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú údaje netto podľa konečných zostatkov príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia.
8. V stĺpci brutto sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.
9. V stĺpci korekcia sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.
10. V stĺpci netto sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.
11. Účty, ktoré môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, sa vykážu na riadku
a) 049, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam prevyšujú záväzky
voči nim,
b) 153, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam prevyšujú pohľadávky
voči nim,
c) 054, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú záväzky voči štátnemu rozpočtu,
d) 158, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu prevyšujú pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,
e) 055, ak pohľadávky voči rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku prevyšujú záväzky,
f)

159, ak záväzky voči rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku prevyšujú pohľadávky,

g) 056, ak pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev prevyšujú záväzky,
h) 160, ak záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev prevyšujú pohľadávky,
i)

050 až 053, ak daňové pohľadávky prevyšujú daňové záväzky vykazované na príslušných
účtoch,

j)

154 až 157, ak daňové záväzky prevyšujú daňové pohľadávky vykazované na príslušných
účtoch,

k) 062, a to zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok prevyšuje záväzky,
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163, a to zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov prevyšuje pohľadávky,

m) 123 v stĺpci 5, a to ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy
z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií
a konečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady rozpočtových organizácií vynaložené
na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií; ak je konečný stav účtov účtovej triedy 6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, rozdiel sa vykáže so znamienkom
plus, v opačnom prípade so znamienkom mínus,
n) 102, a to súčet aktívnych zostatkov účtov účtovej skupiny 20,
o) 179, a to súčet pasívnych zostatkov účtov účtovej skupiny 20.
12. Na riadkoch 086 až 090 sa vykazujú návratné finančné výpomoci s dobou splatnosti dlhšou ako
jeden rok.
13. Na riadkoch 091 až 096 sa vykazujú návratné finančné výpomoci, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
14. Na riadku 173 sa vykazujú návratné finančné výpomoci s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
15. Na riadku 174 sa vykazujú návratné finančné výpomoci, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
16. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel v príslušných stĺpcoch bez ohľadu na matematické znamienka.
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Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej
závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť,
ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu
dane z príjmov v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Fabová, tel.: 02/59 58 34 85

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie
pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak
preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na
účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia
č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003
Z. z.) a v znení opatrenia č. 25167/2003-92
(oznámenie č. 560/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon).

Číslo: MF/11158/2004-74

7)

§ 22 ods. 2 zákona č. 595/2003
Z. z.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
4. V § 5 ods. 5 sa za slovo „majetok“ vkladajú
slová „podľa odseku 3 písm. b)“.
5. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6,
ktorý znie:
„(6) Hmotný majetok podľa odseku 3
písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume
podľa osobitného predpisu7) alebo je nižšie,
s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok,
ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, možno účtovať ako zásoby.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú
ako odseky 7 až 12.
6. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12,
ktorý znie:
„(12) Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa odpisuje pravidelne
počas 15 rokov od nadobudnutia dlhodobého majetku. Pri jej úplnom odpísaní sa z účtovníctva vyradí.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
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7. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.
v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.
8. Za § 10 sa vkladajú § 10a, 10b a 10c, ktoré
znejú:
„§ 10a
Účtovanie finančného prenájmu
(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
a)

b)

c)
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finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu14a)
tohto majetku,
dohodnutými platbami jednotlivé platby
uhrádzané nájomcom prenajímateľovi
počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých
platieb je aj kúpna cena14b), za ktorú na
konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke
právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,
istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované
finančné náklady (nájomné), pričom
suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú
budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi
výnosmi; nerealizovanými finančnými
výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery
a metódou prírastkovej výpožičkovej
úrokovej miery.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi
sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje
pohľadávka vo výške istiny. V účtovníctve
prenajímateľa sa prenajatý majetok účtuje
ako predaj majetku a vyradí sa z účtovníctva.
(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb
sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje

pohľadávka vo výške splatného finančného
výnosu, v peňažnom denníku sa účtuje príjem
dohodnutej platby.
(4) V deň prevzatia majetku nájomcom sa
účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného
prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine
u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním
predmetu finančného prenájmu sú súčasťou
ocenenia majetku.
(5) V deň splatnosti dohodnutých platieb
sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok
vo výške splatného finančného nákladu, v peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby14c).
(6) V rámci uzávierkových účtovných operácií sa v peňažnom denníku nájomcu účtuje
odpis majetku obstaraného finančným prenájmom3).
(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 14.
§ 10b
Účtovanie dotácií
(1) Poskytnutá dotácia, príspevok a podpora14d) (ďalej len „dotácia“) sa účtuje v knihe záväzkov, ak sa neúčtuje podľa odseku 2.
V deň splnenia podmienok ustanovených pre
poskytnutie dotácie sa účtuje zánik záväzku.
(2) Ak podmienkou poskytnutia priznanej
dotácie je preukázanie obstarania majetku,
v deň obstarania majetku sa účtuje v knihe
pohľadávok nárok na poskytnutie dotácie.
V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky.
§ 10c
Účtovanie dane z pridanej hodnoty
(1) V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov, prípadne v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtujú pohľadávky a záväzky z dôvodu uplatňovania dane z pridanej hodnoty v takom usporiadaní, aby bolo
možné preukázať vzniknutú daňovú povinnosť dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, nárok na odpočítanie dane
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z pridanej hodnoty, zúčtovanie pohľadávky
alebo záväzku dane z pridanej hodnoty,
ktorým sa za zdaňovacie obdobie vyjadrí
výsledný vzťah voči správcovi dane z pridanej hodnoty.
(2) Pri prijatí služby alebo pri nadobudnutí
majetku, ktorým je tovar podľa osobitného
predpisu14e), pri ktorých nevzniká účtovnej
jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu14f), je
daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.
(3) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa
na tovar nadobudnutý za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych
spoločenstiev14g) sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe k dani z pridanej hodnoty.“.

10. § 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ako dlhodobý majetok sa účtuje majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného
celku. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo
správy, ak ide o
a)

dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému
vlastnícke právo alebo právo správy
prechádza na kupujúceho až úplným
zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva, tento majetok
kupujúci užíva,

b)

dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy
nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia
vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c)

technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na
základe písomnej zmluvy s vlastníkom
odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,17a)

d)

technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo
vlastníctve inej osoby ako je účtovná
jednotka,

e)

dlhodobý hmotný majetok pri prevode
vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva17b) na
veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník)
písomne dohodne s veriteľom na výpožičke17c) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

f)

dlhodobý nehmotný majetok,

g)

dlhodobý majetok obstaraný finančným
prenájmom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a
až 14g znejú:
„14a) § 2 písm. s) druhý bod zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona
č. 659/2004 Z. z.
14b) § 2 písm. s) prvý bod zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona
č. 659/2004 Z. z.
14c) § 19 ods. 3 písm. o) zákona
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona
č. 659/2004 Z. z.
14d) § 17 ods. 3 písm. h) zákona
č. 595/2003 Z. z.
14e) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení zákona
č. 651/2004 Z. z.
14f) Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14g) § 11 zákona č. 222/2004 Z. z.“.
9. V § 11 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú
tieto slová:
„z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej
ceny“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 17a,
17b a 17c znejú:
„17a) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
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17b) § 553 Občianskeho zákonníka v znení
zákona č. 509/1991 Zb.

14. Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19
znejú:

17c) § 659 Občianskeho zákonníka v znení
zákona č. 509/1991 Zb.“.

„18) § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

11. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy
z ceny, napríklad skontá, rabaty, bonusy,
pričom ocenenie zásob sa o tieto položky
znižuje.“.
12. V § 13 ods. 7 prvej vete a tretej vete sa za
slová „podielové cenné papiere“ vkladajú
slová „okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej
ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,“.
13. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Dlhodobý majetok, ktorým sú pozemky, umelecké diela6), ak nie sú súčasťou stavebných objektov, zbierky, napríklad súbor
predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti a hnuteľné kultúrne pamiatky, sa neodpisuje.“.

19) § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.
15. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:
„§ 19b
Ustanovenie § 10a sa použije prvýkrát
pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2004.“.
16. V prílohe č. 1 vo vysvetlivkách k výkazu
o príjmoch a výdavkoch bode 2 sa za slovo
„vykazuje“ vkladá slovo „aj“.
17. V prílohe č. 2 vo vysvetlivkách k výkazu o majetku a záväzkoch bode 1 sa za slovo „zostatkových“ vkladá slovo „účtovných“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2005.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Zoznam audítorov - fyzické osoby k 10. decembru 2004
Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

391

Ing.

Jana

ACSOVÁ

Javornícka 41

97411 Banská Bystrica

630

Ing.

Ladislav

ADAMEC

M. Hattalu 2298/19

02601 Dolný Kubín

852

Ing.

Štefan

ADAMIŠIN

Bukovecká 15

04012 Košice

491

Ing.

Jozef

ADAMKOVIČ

Orgovánova 2565/7

95501 Topoľčany

756

Ing.

Jana

AKANTISOVÁ

Ružová 1002/20

90031 Stupava

302

Ing.

Vladimír

ANDRAŠČÍK

č. 76

08236 Lipovce

332

Ing.

Juraj

ANDRÁŠ

Smrekova 6

07101 Michalovce

887

Ing.

Sylvia

AUGUSTÍNOVÁ

Trenčianska 78/10

01851 Nová Dubnica

167

Ing.

Viera

BABJAKOVÁ

Horné Pršany 5

97405 Banská Bystrica

767

Ing.

Zuzana

BABNIČOVÁ

Žehrianska 3

85107 Bratislava

750

Ing.

Anna

BACHRATÁ

č. 49

91942 Voderady

616

Ing.

Darina

BACIGÁLOVÁ

Ostredská 6

82102 Bratislava

214

Ing.

Jozef

BAK

Vnoučkova 515

14200 Praha

656

Ing.

Jarmila

BAKOVÁ

Dunajská 24

81108 Bratislava

311

Ing.

Ondrej

BALÁŽ

Agátova 6

90028 Ivanka pri Dunaji

771

Ing.

Juraj

BALÁŽ

Dukelská 980/24-4

01701 Považská Bystrica

558

Ing.

Oxana

BALÁŽOVÁ

Fábryho 10/14

04022 Košice

740

Ing.

Marcela

BALEJOVÁ

Jasovská 2

85107 Bratislava 5

888

Ing.

Ján

BALGA

Partizánska 285/3

90701 Myjava

734

Ing.

Mária

BALKOVÁ

A. Gwerkovej 15

85104 Bratislava

212

JUDr.

Adolf

BALOGH

Stará vinárska 7

81104 Bratislava

461

Ing.

Božena

BALUŠÍKOVÁ

nám. Hraničiarov 13

85103 Bratislava

351

Ing.

Paulína

BAŇACKÁ

č. 40

07613 Byšta

853

Ing.

Marta

BARANKAIOVÁ

Jasovská 12

85107 Bratislava 5

496

Ing.

Libuša

BARANOVÁ

Orechová 17

92700 Šaľa

717

Ing.

Mária

BARÁTOVÁ

Nábrežná 8

94073 Nové Zámky

538

Ing.

Zuzana

BARCAJOVÁ

Šaštínska 21

84105 Bratislava

243

Ing.

Jozef

BARCÍK

Š. Pártošovej 7/3

96501 Žiar nad Hronom

884

Ing.

Mária

BARTOŠOVÁ

Znievska 42

85106 Bratislava

Smolenická 16

85105 Bratislava

CSc.

Adresa

PSČ

Mesto

369 Doc. Ing. Anna

BAŠTINCOVÁ

341

Ing.

Ružena

BÁBEĽOVÁ

Palárikova 1

04001 Košice

78

Ing.

Michal

BÁBSKY

SNP 1464/96

01701 Považská Bystrica

409

Ing.

Tibor

BÁTORY

Predmestská 22

01001 Žilina
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Meno

Priezvisko

Titul

480

Ing.

Alexander

BEKE

R.Seressa 12/26

94501 Komárno

247

Ing.

Oľga

BELÁKOVÁ

Malinova 4154/42

95501 Topoľčany

777

Ing.

Lenka

BELUŠIKOVÁ

Stred 50-26/20

01701 Považská Bystrica

854

Ing.

Zuzana

BENČIČOVÁ

Karpatské nám. 20

83106 Bratislava 35

540

Ing.

Ján

BENDZÁK

Lúčna 818/29

09301 Vranov nad Topľou

287

Ing.

Ján

BEŇO

Lachova 11

85103 Bratislava

24

Ing.

Oľga

BEŇOVÁ

Pod papierňou 24

08501 Bardejov

655

Ing.

Anna

BERECOVÁ

Kukorelliho 22

06601 Humenné

336

Ing.

Daniela

BERNÁTOVÁ

Pustá dolina 18

08001 Prešov

313

Ing.

Anton

BEZÁK

Jilemnického 27

05921 Svit

355

Ing.

Peter

BEZÁK

nám. SNP 7

92101 Piešťany

255

Ing.

Silvia

BEZÁKOVÁ

Mlynarovičova 5

85104 Bratislava

428

Ing.

Anna

BEZÁKOVÁ

Zochová 20

81103 Bratislava

75

Ing.

Peter

BIELENÝ

Mincova 58

03105 Liptovský Mikuláš

116

Ing.

Mária

BIELIKOVÁ

Mamateyova 3

85104 Bratislava

160

Ing.

Anna

BILECOVÁ

Turgenevova 31

04001 Košice

725

Ing.

Rudolf

BILKA

L.Svobodu 24

90901 Skalica

595

Ing.

Nataša

BIZOŇOVÁ

B. Nemcovej 3/16

03601 Martin

799

Ing.

Katarína

BLAŠKOVÁ

Wolkrova 7

85101 Bratislava

196

Ing.

Viera

BLAŽEKOVÁ

Stolečné 933

01332 Dlhé Pole

814

Ing.

Renáta

BLÁHOVÁ

Na hrebienku 19

81102 Bratislava

665

Ing.

Helena

BLEHOVÁ

Hornočermánska 13

94901 Nitra

827

Ing.

Miroslav

BOBOCKÝ

J.Kollára 8

95501 Topoľčany

500

Ing.

Mária

BOĎOVÁ

Blagoevova 8

85104 Bratislava

326

Ing.

Katarína

BOHDALOVÁ

Novosvetská 42

81106 Bratislava

Cabanova 11

94901 Nitra
92231 Ratnovce

CSc.

PhD.

Adresa

PSČ

752 Doc. Ing. Jozef

BOJŇANSKÝ

175

Ing.

Jarmila

BOKOROVÁ

Ratnovce 345

473

Ing.

Jana

BONKOVÁ

Popradskej brigády 746/24 05801 Poprad

519

Ing.

Ondrej

BORŽÍK

396

Ing.

Janka

BOSÍKOVÁ

161

Ing.

Ivan

BOŠELA

152

Ing.

Soňa

889

Ing.

690

PhD.

Mesto

Pod Záhradami 64/A

84101 Bratislava

Jarošova 2284

02401 Kysucké Nové Mesto

Nobelova 4

83102 Bratislava

BOŠELOVÁ

A. Matušku 11

08001 Prešov

Juraj

BÓNA

Medveďovej 20

85104 Bratislava

Ing.

Bronislava

BRAČOKOVÁ

Jasovská 29

85107 Bratislava

23

Ing.

Mária

BRÁNIKOVÁ

Sitnianska 14

94053 Nové Zámky

432

Ing.

Anna

BRIATKOVÁ

A. Hlinku 473/38

97271 Nováky

198

Ing.

Kamil

BRIEŠTENSKÝ

Dlhé Hony 9

91101 Trenčín

231

Ing.

Filip

BRODA

M.Madačova 18

03401 Ružomberok

PhD.

CSc.
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Adresa

PSČ

Mesto

544

Ing.

Ján

BUBENÍK

Budyšínska 10/A

83103 Bratislava 3

755

Ing.

Ivan

BULÁNEK

Brančská 3

85105 Bratislava

358

Ing.

Lýdia

BURKOVSKÁ

č.48

04801 Rudná

803

Ing.

Ladislav

BURKOVSKÝ

Rudná 48

04801 Rožňava

843

Ing.

Ľudmila

BUZGOVÁ

191

Ing.

Jolana

824

Ing.

Ľuboš

546

Ing.

694

ACCA Muškátová 48

82101 Bratislava 2

CAGALINCOVÁ

č.65

91336 Selec č.65

CAGALINEC

č. 65

91336 Selec

Drahomíra CÁPAYOVÁ

Pionierska 29

95501 Topoľčany

Ing.

Anna

CENIGOVÁ

Gessayova 13

85103 Bratislava

801

Ing.

Mária

CEROVSKÁ

Prokopova 42

85101 Bratislava 5

42

Ing.

Peter

CESNAK

Čelakovského 1

81103 Bratislava

666

Ing.

Ján

CHACHAĽÁK

Lisková č. 575

03481 Lisková

804

Ing.

Jozef

CHALÁNY

Ševčenkova 24

85101 Bratislava

897

Ing.

Milan

CHOVAN

Radová 34

94901 Nitra

144

Ing.

Mária

CHOVANCOVÁ

Mikovíniho 46

04011 Košice

219

Ing.

Július

CHOVANEC

Štefana Králika 55

84107 Bratislava

34

Ing.

Alžbeta

CHROMČÍKOVÁ

Slnečná 16

97401 Banská Bystrica

197

Ing.

Miloslav

CHUDÝ

Gallayova 6

84102 Bratislava

61

Ing.

Daniela

CIBULOVÁ

Riečka 252

97401 Banská Bystrica

87

Ing.

Oľga

CILIKOVÁ

Radvanská 4

97401 Banská Bystrica

559

Ing.

Alena

CIPOVOVÁ

Súkennícka 34

97101 Prievidza

504

Ing.

Milan

CISÁR

Sibírska 34

83102 Bratislava

140

Ing.

Eva

CSACHOVÁ

Krompecherova 3938/17

05804 Poprad - Veľká

681

Ing.

Ondrej

CSAPLÁR

Zd. Nejedlého 2

93401 Levice

671

Ing.

Imrich

CSÓKA

Ružový háj 1379

92901 Dunajská Streda

890

Ing.

Mária

CVEČKOVÁ

Jána Stanislava 21

84105 Bratislava

506

Ing.

Gabriela

CZAKOVÁ

Majakovského 12

98401 Lučenec

62

Ing.

Gabriela

ČAMAJOVÁ

Ožvoldíkova 13

84102 Bratislava

657

Ing.

Štefan

ČANDA

Třebičská 10

06601 Humenné

749

Ing.

Stanislav

ČANIGA

Malinovského 1152/4

95806 Partizánske

676

Ing.

Alžbeta

ČEBÍKOVÁ

Prekážka 726/41

03301 Liptovský Hrádok

737

Ing.

Edita

ČECHOVÁ

Nad lúčkami 55

84105 Bratislava 4

891

Ing.

Milan

ČERŇAN

Višňova 34

90028 Ivanka pri Dunaji

228

Ing.

Milan

ČERVEŇ

Mojmírova 6

03601 Martin

327

Ing.

Júlia

ČIKOROVÁ

Hutnícka 22

81410 Bratislava

708 JUDr. Ing. Vojtech

ČIPÁK

Bagarova 10

84101 Bratislava

765

Ing.

Jana

ČIPČALOVÁ

Ružová 3700/3

97411 Banská Bystrica

151

Ing.

Stanislav

ČISTÝ

Vagonárska 81

05801 Poprad

CSc.
PhD.

1084

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

716

Ing.

Pavel

ČIŽMAR

Venevská 17

99001 Veľký Krtíš

284

Ing.

Ivan

ČUHÁR

Saratovská 7

84102 Bratislava

8

Ing.

Milan

ČUNDERLÍK

Nová 21

97401 Banská Bystrica

121

Ing.

Ladislav

ČUPKA

Trebišovská 2

04011 Košice

436

Ing.

Peter

DANIŠ

Študentská 21

91700 Trnava

785

Ing.

Anna

DAŇOVÁ

Stromová 50

83101 Bratislava

892

Ing.

Iveta

DEMČÁKOVÁ

č.163

95655 Veľké Chlievany

159

Ing.

Oľga

DIENEŠOVÁ

Berlínska 2

04013 Košice

147

Ing.

Eva

DOBISOVÁ

Tajovského 2606/9 bl.
Vltava

05801 Poprad

677

JUDr.

Marta

DOBRANSKÁ

Budyšínska 12

83103 Bratislava

422

Ing.

Pavol

DOLEŽAJ

1.mája č. 349

95612 Preselany

465

Ing.

Ján

DOPIRIAK

Zimná 16

06401 Stará Ľubovňa

893

Ing.

Dalimil

DRAGANOVSKÝ

A.Matušku 11

08001 Prešov

80

Ing.

Jozef

DRAŠKÓCZY

Veternicova 25

84105 Bratislava

511

Ing.

Margita

DRATVOVÁ

Svätoplukova 21

05801 Poprad

792

Ing.

Peter

DRAVECKÝ

Jaseňova 12/A

81104 Bratislava

688

Ing.

Jozefína

DRÁČKOVÁ

Daxnerovo nám.5

82108 Bratislava

769

Ing.

Dana

DROPPOVÁ

Bernoláková 5

03101 Liptovský Mikuláš

894

Ing.

Marián

DROZD

Húskova 77

04011 Košice

895

Ing.

Alžbeta

DRUSOVÁ

Rovniankova 11

85102 Bratislava

600

Ing.

Zuzana

DUČAYOVÁ

Žižkova 31

04001 Košice

364

Ing.

Matilda

DUDITŠOVÁ

Polárna 18

04012 Košice

308

Ing.

Pavol

DUJNIČ

Bárdošova 15

83101 Bratislava

346

Ing.

Peter

DULA

Krompecherova 3932/5

05801 Poprad

345

Ing.

Daniela

DUNDOVÁ

Zombova 7

04023 Košice

216

Ing.

Mária

DUVAČOVÁ

Kpt. Nálepku 1770/14

01841 Dubnica nad Váhom

759

Ing.

Peter

DVORÁK

Jaselská 2044/39

95501 Topoľčany

361

Ing.

Marta

DVORSKÁ

Tehelná 10

08501 Bardejov

316

Ing.

Mária

DZESATNÍKOVÁ

Ipeľská 15

82107 Bratislava

202

Ing.

Miroslav

DŽUPINKA

Švermova 39

91101 Trenčín

570

Ing.

Marta

ĎURANOVÁ

Za záhradami 523

01324 Strečno

585

Ing.

František

ĎURIANČÍK

Obchodná 37

81106 Bratislava

205

Ing.

Eva

ĎURŽOVÁ

Veľkomoravská 44

91105 Trenčín

508

Ing.

Marcela

EIBNEROVÁ

Nám. Ľ. Štúra 7

97405 Banská Bystrica

700

Ing.

Eva

ELIÁŠOVÁ

Moskovská 9

97400 Banská Bystrica

319

Ing.

Dagmar

EMILOVÁ

Repašského 8

84102 Bratislava

200

Ing.

Štefan

FABIAN

Udenárska 15

08001 Prešov

PhD.

CSc.

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto
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Priezvisko

Titul

561

Ing.

Ján

FABIANY

Jilemnického 6

05921 Svit

629

Ing.

Michal

FAITH

Bočná 9

01004 Žilina

184

Ing.

Oľga

FAJKUSOVÁ

Pekníkova 3

84102 Bratislava 42

572

Ing.

Ružena

FANDLOVÁ

Starohájska 4

91700 Trnava

474

Ing.

Juliana

FARKASOVÁ

Nám. hrdinov 7

94001 Nové Zámky

322

Ing.

Štefan

FARKAŠ

Šancová 5

90201 Pezinok

406

Ing.

Richard

FARKAŠ

J. Hronca 25

84102 Bratislava

534

Ing.

Eva

FARKAŠOVÁ

Mikovínyho 15

83102 Bratislava

242

Ing.

Marián

FAŠKO

K Vodojemu 20

01003 Žilina

251

Ing.

Jiří

FÁRLIK

Horákov 145

66404 Mokrá - Horákov

248

Ing.

Jozef

FECKANIN

Štúrova 6

08633 Zborov

802

Dr.

Peter
Andreas

FEITH

Palisády 59

81106 Bratislava

407

Mgr.

František

FEJKO

Palárikova 734/5

09303 Vranov nad Topľou

233

Ing.

Ľubica

FENÍKOVÁ

Predmestská 25

01001 Žilina

848

Ing.

Jaroslav

FERENC

Hrobákova 15

85102 Bratislava 5

310

Ing.

Marcela

FIALOVÁ

Solivarská 4

82103 Bratislava

445

Ing.

Pavel

FIANTA

Smrečany 105

03205 Smrečany

399

Ing.

Jozef

FIGĽAR

J. Palkoviča 10

07101 Michalovce

512

Ing.

Ľubica

FILIPOVÁ

Horská 11

96232 Sliač-kúpele

845

Ing.

Ivana

FILOVÁ

Bodrocká 13

82107 Bratislava

239

Ing.

Elena

FIOLEKOVÁ

Štefunkova 8/10

03601 Martin

746

Ing.

Alžbeta

FLOREÁNOVÁ

Gorazdova 36

81104 Bratislava

578

Ing.

Katarína

FODOROVÁ

Pri kockách 5

90091 Limbach

383 Doc. Ing. Alžbeta

FOLTÍNOVÁ

Palkovičova 10

82108 Bratislava

468

Ing.

Emília

FRANEKOVÁ

č.180

02741 Horná Lehota

329

Ing.

Jozefína

FRANKOVÁ

Súmračná 8

82102 Bratislava

47

Ing.

Mária

FRÜHWALDOVÁ

Strmé Sady 21

84102 Bratislava

195

Ing.

Vlasta

FURDÍKOVÁ

Švermova 32

91101 Trenčín

832

Ing.

Gabriela

FÜLÖPOVÁ

Košická 34

90301 Senec

691

Ing.

Ľubica

GABRIŠKOVÁ

Vajanského 14

91700 Trnava

809

Ing.

Imrich

GAJDOŠ

Školská 537

91922 Majcichov č. 537

41

Ing.

Mária

GAJDOŠOVÁ

M.R.Štefanika 51

93401 Levice

502

Ing.

Miroslav

GALAMBOŠ

Kodályova 9

94901 Nitra

96

Ing.

Marta

GAMPE

Pri Bielom kríži 13

83102 Bratislava

331

Ing.

Daniela

GAZDÍKOVÁ

Okružná 1420/26

02001 Púchov

628

Ing.

Eva

GAZDOVÁ

Ždiarska 5

04012 Košice

301

Ing.

Jozef

GDOVIN

Čsl. odboja 5

04011 Košice

PhD.
PhD.

CSc.
PhD.

Adresa

PSČ

Mesto
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235

Ing.

Jarmila

GERLICZYOVÁ

I.Krasku 6

91101 Trenčín

295

Ing.

Michal

GNAP

Matice Slovenskej 906/24

09101 Stropkov

780

Ing.

Boris

GOGA

Jaselská 2206/10

95501 Topoľčany

423

Ing.

Róbert

GOLD

Krasinského 15

04011 Košice

632

Ing.

Mária

GOMBITOVÁ

Benadova 1

04022 Košice

608

Ing.

Oľga

GONDOROVÁ

Vansovej 13

08001 Prešov

547

Ing.

Melánia

GOZNEROVÁ

Bebravská 7

82107 Bratislava 214

416

Ing.

Katarína

GÖRGEIOVÁ

Šturc 129

04955 Dlhá Ves

747

Ing.

Anna

GREGORIČKOVÁ

Hálova 12

85101 Bratislava

72

Ing.

Janka

GREGOROVÁ

THK 36

97401 Banská Bystrica

230

Ing.

Augustín

GRMAN

Špieszova 9

84104 Bratislava

252

Ing.

Mária

GROHMANNOVÁ

Segnerova 2

84104 Bratislava

210

Ing.

Ján

GUNIŠ

Potôčky 1702

02001 Púchov

612

Ing.

Margita

GUTTOVÁ

Mánesovo nám.4

85101 Bratislava

695

Ing.

Mária

HABARTOVÁ

Vodárenská 94

92101 Piešťany

523

Ing.

Helena

HADBAVNÁ

Denešova 21

04011 Košice

610

Ing.

Jana

HAINSOVÁ

Špačinská cesta 17

91701 Trnava

46

Ing.

Milada

HALÁSOVÁ

Dunajská Lužná 3/28

90042 Dunajská Lužná

532

Ing.

Mária

HALČINOVÁ

Kochanovce 135

06601 Humenné

783

Ing.

Ľubica

HALMOVÁ

Bazovského 22

84101 Bratislava

194

Ing.

Ján

HALUSKA

Turnianska 2

85107 Bratislava

213

Ing.

Juraj

HAĽAMA

Albrechtova 1

82103 Bratislava

418

Ing.

Martin

HAĽAMA

Švabinského 4

85101 Bratislava

574

Ing.

Mikuláš

HAĽKO

Sídlisko II č.1221

09301 Vranov nad Topľou

58

Ing.

Valéria

HANZELOVÁ

č.14

98553 Dobroč

444

Ing.

Jozef

HARAJ

Novomeského 1350/110

90501 Senica

186

Ing.

Mária

HARANTOVÁ

Dolinský Potok 2306

02401 Kysucké Nové Mesto

Medveďovej 14

85104 Bratislava

PhD.

CSc.

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

372 Doc. Ing. Anna

HARUMOVÁ

403

Ing.

Anna

HAŠKOVÁ

A. Hlinku 2556/25

96001 Zvolen

494

Ing.

Viera

HAUEROVÁ

Pribišova 11

84105 Bratislava

614

Ing.

Anna

HAVRILOVÁ

č. 101

08212 Nemcovce

139

Ing.

Anna

HEGEDÜSOVÁ

Trieda SNP 73

04011 Košice

527

Ing.

Emília

HERCEKOVÁ

Mierová 24

82105 Bratislava

K Mrázovej doline 401

90082 Blatné

293 doc. Ing. Mária

HERIBANOVÁ

CSc.

882

Ing.

Tibor

HERINGES

Považská 5

90301 Senec

764

Ing.

Janka

HERPÁKOVÁ

Kochanovce 135

06601 Humenné

638

Ing.

Dušan

HESEK

Rožňavská 21

83104 Bratislava

333

Ing.

Jana

HIRJAKOVÁ

Jahodová 42

08001 Prešov

CSc.
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

43

Ing.

Anna

HLÁČIKOVÁ

Brusno č. 326

97662 Brusno

636

Ing.

Vladimír

HLÁDEK

Štefánikova 264/34

02901 Námestovo

490

Ing.

Lýdia

HLUŠKOVÁ

Udiča č. 677

01801 Udiča

631

Ing.

Alena

HODÁS-PAUROVÁ

Družstevná 16

90028 Ivanka pri Dunaji

402

Ing.

Marianna

HOGHOVÁ

Tulská 105

97404 Banská Bystrica

171

Ing.

František

HOLBÍK

Vysoká 18

92101 Piešťany

715

Ing.

Ján

HOLIČKA

SNP 84

91451 Trenčianske Teplice

271

Ing.

Ján

HOLLÝ

Kráľová pri Senci 31

90050 Kráľová pri Senci

582

Ing.

Ľubica

HORANOVÁ

Beniakova 10

84105 Bratislava

485

Ing.

Dagmar

HORÁKOVÁ

Štúrova 14

94901 Nitra

352

Ing.

Gizela

HORŇÁKOVÁ

Bernolákova 6

04011 Košice

821

Ing.

Florián

HORVÁTH

Jarná 8

90301 Senec

652

Ing.

Ružena

HORVÁTHOVÁ

č. 297

91961 Ružindol

443

Ing.

Viera

HOŠTÁKOVÁ

Húskova 25

04011 Košice

153

Ing.

Július

HOVANČÍK

Postupimská 25

04001 Košice

165

Ing.

Janka

HOVANČÍKOVÁ

Veterná 5, Šindlovec

08001 Prešov

451

Ing.

Mária

HRABKOVÁ

Južná trieda 24

04001 Košice

282

Ing.

Peter

HRADŇANSKÝ

SNP 1473/121-5

01701 Považská Bystrica

424

Ing.

Jana

HREHUŠOVÁ

Fackova 1

91935

366

Ing.

František

HRIC

Palárikova 742

09303 Vranov nad Topľou

855

Ing.

Mária

HRONSKÁ

Klokoč 3

96225 Slatinské Lazy

545

Ing.

Jaroslava

HRUŠKOVÁ

A.Kubinu 12

91701 Trnava

136

Ing.

Michal

HUDÁK

Kuzmányho 23

04001 Košice

856

Ing.

Marián

HUDÁK

644

Ing.

Margita

HUDÁKOVÁ

V.Clementisa 57

91701 Trnava

353

Ing.

Viera

HUDÁKOVÁ

Toryská 4

04011 Košice

362

Ing.

Otto

HUDEC

Hodžova 46

91101 Trenčín

1

Ing.

František

HUDEC

Adámiho 14

84105 Bratislava

672

Ing.

Eva

HUPKOVÁ

Bottova 13

94201 Šurany

10

Ing.

Milan

HURNÝ

Stromová 40

83101 Bratislava

236

JUDr.

Antonín

HUSÁK

Svážná 11

63400 Brno

896

Ing.

Eva

HUSOVSKÁ

Komenského 20

08001 Prešov

770

Ing.

Mária

HUŠTÁKOVÁ

Bernolákova 41

97405 Banská Bystrica

530

Ing.

Oľga

HUTTOVÁ

Romanova 24

85102 Bratislava

Mierová 22

82105 Bratislava

Stavbárska 54

05801 Poprad

117 doc.Ing. Janka

HVOŽDAROVÁ

565

HYBENOVÁ

Ing.

Daniela

Titul

Adresa

ACCA,
Bakošova 44
CISA

CSc.

PSČ

Mesto

Hrnčiarovce
nad Parnou

84103 Bratislava 47
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Adresa

208

Ing.

Roman

HYROŠŠ

857

Ing.

Jozef

HÝBL

ACCA Šintavská 26

85104 Bratislava

5

Ing.

Michal

IHNÁT

PhD.

Partizánska 45

97401 Banská Bystrica

881

Mgr.

Renata

IHRINGOVÁ

Gelnická 8

83106 Bratislava

317

Ing.

Tibor

ILLOVSKÝ

Gogoľova 17

01004 Žilina

858

Ing.

Janette

IMREOVÁ

Kuzmányho 2

98401 Lučenec

26

Ing.

Anna

IŠTVÁNOVOVÁ

Haburská 21

82101 Bratislava

675

Ing.

Elena

IVANIČOVÁ

Točnica č. 2

98522 Točnica

699

Ing.

Helena

IVANIČOVÁ

Gabčíkova 2

84105 Bratislava

48

Ing.

Mikuláš

IVAŠKO

Poľná 6

90024 Veľký Biel

103

Ing.

Viera

JACKULIAKOVÁ

Rajčianska 22

82107 Bratislava

289

Ing.

Alojz

JAJCAY

Komenského 17

90201 Pezinok

342

Ing.

Kristína

JAKABOVÁ

Jantárová 4

04001 Košice

859

Ing.

Jaroslava

JAMRICHOVÁ

Hagarova 3

83152 Bratislava

189

Ing.

Viera

JANCOVÁ

Bratislavská 19

01001 Žilina

309

Ing.

Anna

JANKOVIČOVÁ

Grösslingova 34

81109 Bratislava

321

Ing.

Katarína

JANOKOVÁ

Sadmelijská 5

83106 Bratislava

541

Ing.

Iveta

JANOŠOVSKÁ

Staré grunty 228

84104 Bratislava

178

Ing.

Magdaléna JANUROVÁ

Víťazstva 61

01325 Stráňany

751

Ing.

Edita

JAROŠOVA

Lesnícka 5

91501

581

Ing.

Katarína

JAVORKOVÁ

Pezinská 4

90201 Vinosady

73

Ing.

Emil

JÁNOŠÍK

5.apríla 1023/23

95701

851

Ing.

Peter

JENČA

Školská 364/6

01313 Rajecké Teplice

898

Ing.

Ľubomír

JOŠT

Podpriehradná 33

82107 Bratislava

899

Ing.

Roman

JOŠT

Podpriehradná 35

82107 Bratislava

226

Ing.

Helena

JUDINYOVÁ

Staničná 5

91105 Trenčín

390

Ing.

Helena

JURENOVÁ

Cabanova 21

84102 Bratislava

613

Ing.

Jarmila

JURICOVÁ

Vlárska 12

91701 Trnava

290

Ing.

Ernest

JURIGA

Oslobodenia 869

91321 Trenčianská Turná

522

Ing.

Jaroslav

KABÁT

Repašského 18

84102 Bratislava 4

431

Ing.

Ľubomír

KADLEC

č. 309

91613 Vaďovce

900

Ing.

Monika

KADLECOVÁ

Š. Králika 16

84108 Bratislava

292

Ing.

Rudolf

KADVAN

Veternicová 5

84105 Bratislava

517

Ing.

Anna

KALINOVÁ

Jilemnického 613/11

96001 Zvolen

860

Ing.

Zuzana

KALMANOVÁ

102

Ing.

Terézia

KANICHOVÁ

Fatranská 20

ACCA H. Meličkovej 27
Terchovská 185

PSČ

Mesto

01008 Žilina

Nové Mesto
nad Váhom
Bánovce
nad Bebavou

84105 Bratislava
90028 Ivanka pri Dunaji
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

735

Ing.

Monika

KANKOVÁ

Lihoveckého 4

96001 Zvolen

469

Ing.

Katarína

KARCZAGOVÁ

Bátka č. 169

98201 Bátka

714

Ing.

Štefan

KARDOŠ

Poľná 59

97101 Prievidza

95

Ing.

Júlia

KASALOVÁ

Muškátova 8

82101 Bratislava

564

Ing.

Mária

KASARDOVÁ

Májová 2045/3

07501 Trebišov

265

Ing.

Emília

KASZOVÁ

kpt. Nálepku 4

98601 Fiľakovo

548

Ing.

Darina

KAŠČÁKOVÁ

Milosrdenstva 41

04001 Košice

901

Ing.

Lucia

KAŠIAROVÁ

Barčianská 13

04017 Košice

528

Ing.

Dagmar

KAŠPRIŠINOVÁ

Štefánikova 16

04001 Košice

188

Ing.

Anna

KÁČEROVÁ

Jaseňová 36

01001 Žilina

446

Ing.

Monika

KEŠELÁKOVÁ

Pod Kalváriou 9

04801 Rožňava

55

Ing.

Ivan

KIŇO

M.Hattalu 421/8

97401 Banská Bystrica

902

Ing.

Adrian

KIRCHNER

Dlhé diely I/52

84104 Bratislava

903

Ing.

Alena

KLAČANSKÁ

Bystrická 32

90201 Pezinok

834

Ing.

Tatiana

KLEINOVÁ

Janka Kráľa 34

96001 Zvolen

224

Ing.

Jozef

KLÉSZ

Lotyšská 50

82106 Bratislava

484

Ing.

Anna

KLIMČÍKOVÁ

Liptovská Štiavnica č.271

03401 Ružomberok 1

605

Ing.

Zuzana

KLIMENTOVÁ

Hrobákova 10

85102 Bratislava

93

Ing.

Jaroslav

KLIMO

Bebravská 18

82107 Bratislava

99

Ing.

Marta

KLIMOVÁ

Bebravská 18

82107 Bratislava

861

Ing.

Jaroslava

KLÍMOVÁ

č.108

90063 Jakubov

823

Ing.

Juraj

KMEC

Kráľová pri Senci 55

90050 Kráľová pri Senci

40

Ing.

Jozef

KMEŤ

Mincová 24

03105 Liptovský Mikuláš

723

Ing.

Mária

KMEŤOVÁ

Komenského 7

08501 Bardejov

27

Ing.

Peter

KOBZOŠ

Agátova 2631

07501 Trebišov

493

Ing.

Marta

KOCHOVÁ

Slovenskej jednoty 3

04001 Košice

794

Ing.

Darina

KOČIŠOVÁ

Haburská 20

04001 Košice

421

Ing.

Ladislav

KOKAVEC

J.Vargu 18

98401 Lučenec

203

Ing.

Vladimír

KOLENIČ

Žarnovická 5

83106 Bratislava

757

Ing.

Janka

KOLENIČOVÁ

Pribišova 2

84105 Bratislava

879

Ing.

Iveta

KOLENOVÁ

č.461

02304 Stará Bystrica

781

Ing.

Jana

KOLLÁROVÁ

Komenského 32

04001 Košice

788

Ing.

Milan

KOMŽÍK

Brodzany č. 161

95842 Brodzany

828

Ing.

Zoltán

KOÓS

Športová 3070/5

97901 Rimavská Sobota

223

Ing.

Alexander

KOPRDA

J.Slottu 7

91701 Trnava

Vinohradská 5

90028 Ivanka pri Dunaji

CSc.

CSc.

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

30 Doc. Ing. Albína

KOPŠOVÁ

739

Ing.

Katarína

KOPŠOVÁ

Vinohradská 5

90028 Ivanka pri Dunaji

529

Ing.

Dagmar

KORAUŠOVÁ

Hlaváčikova 39

84105 Bratislava
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

365

Ing.

Beáta

KORCHŇÁKOVÁ

Levočská 20/29

05311 Spišská Nová Ves

392

Ing.

Milena

KORCOVÁ

Š. Mojsesa 38/9

96501 Žiar nad Hronom

393

Ing.

Tibor

KOSÁK

Sládkovičova 37

91700 Trnava

543

Ing.

Katarína

KOSTOVČÍKOVÁ

Narcisová 9

04011 Košice

904

Ing.

Viera

KOSZORÚSOVÁ

Ružový háj 1376/35

92901 Dunajská Streda

730

Ing.

Ľudmila

KOŠECKÁ

Tomášikova 9

82101 Bratislava

254

Ing.

Magdaléna KOŠTIALOVÁ

Nové Prúdy 6

91101 Trenčín

550

Ing.

Jana

KOŠŤÁLOVÁ

Turnianska 7

85107 Bratislava

696

Ing.

Hana

KOŠŤÁLOVÁ

Černyševského 31

85101 Bratislava

492

Ing.

Lýdia

KOUMALOVÁ

Sása 392

93037 Lehnice

766

Ing.

Daniela

KOVAČECHOVÁ

Dr. Osuského 530/22

90613 Brezová pod Bradlom

475

Ing.

Peter

KOVÁČIK

Jižní 15

69501 Hodonín

774

Ing.

Miriam

KOVÁČIKOVÁ

Cementárska 179

01863 Ladce

862

Ing.

Katarína

KOVÁČIKOVÁ

Na piesku 27

82105 Bratislava 2

495

Ing.

Anna

KOVÁČOVÁ

Belinského 15

85101 Bratislava

70

Ing.

Mária

KOVÁČOVÁ

Nová 2954/8

96221 Lieskovec

267

Ing.

Mária

KOVÁŘOVÁ

Fatranská 1

01008 Žilina

172

Ing.

Jozef

KOZAŇÁK

Dlhoveská 1377/5

92705 Šaľa

264

Ing.

Milan

KOZÁK

Fedákova 14

84102 Bratislava

702

Ing.

Anna

KRAJČÍKOVÁ

Pri Suchom mlyne 90

81104 Bratislava

563

Ing.

Viera

KRAJČOVIČOVÁ

č.359

91909

94

Ing.

Irena

KRAJČOVIČOVÁ

J.Alexyho 1/A

84102 Bratislava

305

Ing.

Terézia

KRAJČOVIČOVÁ

Slovanská 309/12

95801 Partizánske

471

Ing.

Janka

KRATOCHVÍLOVÁ

Platanova 30

01007 Žilina

269

Ing.

Miloslav

KRÁL

Kubínska 1104/5

01008 Žilina

863

Ing.

Peter

KRÁLIK

Mládežnícka 12

01701 Považská Bystrica

524

Ing.

Veronika

KRÁLIKOVÁ

J. Horvátha 955/96

96701 Kremnica

Nám. Ľ.Fullu 3

01008 Žilina

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

Bohdanovce
nad Trnavou

312 Prof. Ing. Jozef

KRÁLOVENSKÝ

905

Ing.

Danica

KRČULOVÁ

Severná 18

97401 Banská Bystrica

864

Ing.

Žofia

KREUZEROVÁ

Romanova 26

85102 Bratislava 5

347

Ing.

Dušan

KRIŽAN

Slovenského odboja
179/13

05801 Poprad

112

Ing.

Erika

KROUPOVÁ

Černyševského 9

85101 Bratislava

57

Ing.

Viera

KRŠKOVÁ

Hviezdoslavova 5

03401 Ružomerok

686

Ing.

Anna

KUBAČKOVÁ

Rajecká 12

82107 Bratislava

173

Ing.

Želmíra

KUBAŠKOVÁ

Nábr. Dr. A Stodolu
1796/54

03101 Liptovský Mikuláš

328

Ing.

Mária

KUBÍČEKOVÁ

Sedmokráskova 6

82101 Bratislava
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

576

Ing.

Jarmila

KUCEJOVÁ

Jilemnického 1307/11

02001 Púchov

906

Ing.

Ivan

KUČERA

Františka Kretze 1377

68605 Uherské Hradiště

457

Ing.

Alica

KUČEROVÁ

Juraja Hronca 21

84102 Bratislava

518

Ing.

Renáta

KUKLOVÁ

Veternicová 1

84105 Bratislava

429

Ing.

Jana

KUKLOVÁ

J. Wolkera 32/29

05205 Spišská Nová Ves

741

Ing.

Elena

KUKUČKOVÁ

Rezedová 19

82101 Bratislava

573

Ing.

Emília

KUKUČOVÁ

Tehelná 14

91701 Trnava

682

Ing.

Helena

KUKUROVÁ

Dostojevského 3310/33

05801 Poprad

736

Ing.

Jozef

KULÁK

Šuty 21

83107 Bratislava

384

Ing.

František

KULICH

A. Škarvana 2/42

97101 Prievidza

395

Ing.

Viliam

KUPEC

Kapitulská 18

91701 Trnava

697

Ing.

Alžbeta

KUPKOVÁ

Hospodárska 57

91701 Trnava

689

Ing.

Ivan

KUPKOVIČ

Radarova 12

82102 Bratislava

466

Ing.

Mária

KURCINOVÁ

Nová Doba 502/23

02743 Nižná

324

Ing.

Darina

KUROTOVÁ

Špitálska 53

81108 Bratislava

100

Ing.

Jozef

KURTY

K. Adlera 8

84102 Bratislava

142

Ing.

Veronika

KUTKOVÁ

Levočská Dolina 10

05401 Levoča

509

Ing.

Eva

KÚTIKOVÁ

Hiadeľ 115

97661 Lučatín

427

Ing.

Zdenka

KVASKOVÁ

Švábska 33

08005 Prešov

722

Ing.

Mária

KYSELOVÁ

Novomeského 3391/1

05801 Poprad

318

Ing.

Ján

KYSUCKÝ

Štefana Králika 57

84108 Bratislava

812

Ing.

Pavol

LABOŠ

Pečnianska 31

85101 Bratislava

207

Ing.

Michal

LACKO

Gondovo č. 214

93525 Nová Dedina

738

Ing.

Martin

LACKO

Kynceľová 66

97401 Banská Bystrica

158

Ing.

Vladimír

LADIČ

Jána Hollého 79

07101 Michalovce

883

Ing.

Janeta

LAKOVÁ

Bárdošova 19

83101 Bratislava

514

Ing.

Branislav

LASTIČ

Malookružná 41/6

97101 Prievidza

354

Ing.

Michal

LAŽO

Čat. Nebiljaka 658/7

08901 Svidník

460

Ing.

Daniela

LECKÁ

Adámiho 8

84105 Bratislava

84

Ing.

Anna

LEČKOVÁ

Stred 56-45/13

01701 Považská Bystrica

840

Ing.

Miriam

LEHOCKÁ

Lužická 7

81108 Bratislava

625

Ing.

Peter

LELKES

Roľnícka 418

94617 Sokolce

562

Ing.

Emília

LENCSÉSOVÁ

Školská 397

95132 Horná Kráľova

498

Ing.

Gabriel

LENČÉŠ

Športová 1790

95131 Močenok

56

Ing.

Regina

LESAYOVÁ

Na Graniari 13

97401 Banská Bystrica

841

Ing.

Jaroslava

LESAYOVÁ

Átriova 4

91701 Trnava

907

Ing.

Iveta

LETAŠIOVÁ

Múzejná 4

81102 Bratislava

865

Ing.

Zuzana

LETKOVÁ

Pod Zečákom 20

84103 Bratislava

PhD.

FCCA

Adresa

PSČ

Mesto
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

408

Ing.

Nadežda

LIBERKOVÁ

Sadová 174

09303 Vranov nad Topľou

303

Ing.

Pavel

LICHANEC

9. mája 814

98055 Klenovec

539

Ing.

Marianna

LUKAČINOVÁ

Bauerova 28

04001 Košice

835

Ing.

Anton

LUKÁČ

Šancová 98

83104 Bratislava

28

Ing.

Anna

LUKÁČOVÁ

Radvanská 24

97405 Banská Bystrica

754

Ing.

Dagmar

LUKOVIČOVÁ

Hálova 9

85101 Bratislava

704

Ing.

Marcela

LUNTEROVÁ

Korytnická 4

82107 Bratislava

52

Ing.

Emília

LUPTÁKOVÁ

Karola Adlera 20

84102 Bratislava

452

Ing.

Ľubica

LÜBECKOVÁ

Oremburská 4

97401 Banská Bystrica

724

Ing.

Edita

ĽACHOVÁ

Oravská 10/3133

05801 Poprad

7

Ing.

Juraj

MACEJKA

Mierová 48/A

82105 Bratislava

579

Ing.

Gabriel

MACHÁNEK

Švabinského 16

85101 Bratislava

371

Ing.

Mária

MAČÁKOVÁ

Dénešova 77

04001 Košice

44

Ing.

František

MADĚRA

Topoľčianská 22/53

85105 Bratislava

908

Ing.

Jana

MAGÁTOVÁ

Javorová 4

97401 Banská Bystrica

16

Ing.

Mária

MAGULOVÁ

Ševčenkova 27

85101 Bratislava

520

Ing.

Katarína

MAGULOVÁ

Marianska 14

81108 Bratislava

713

Ing.

Jozef

MAJCHRÁK

Zelená 428/4

01003 Žilina

154

Ing.

Jozef

MAJERČÍK

Bajkalská 2338/8

05801 Poprad

50

Ing.

Anna

MAJKOVÁ

Ďatelinova 8

82101 Bratislava

753

Ing.

Dušan

MAJLING

Pohraničná 3

94501 Komárno

Vígľašská 2

85107 Bratislava

PhD.

CSc.

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

258 Prof. Ing. Anna

MAJTÁNOVÁ

323

Ing.

Mária

MAKOVINSKÁ

Belinského 7

85101 Bratislava

88

Ing.

Drahuša

MAKOVÍNIOVÁ

Gwerkovej 22

85104 Bratislava

368

Ing.

Ľubica

MAKRANSKÁ

Janigova 1

04001 Košice

36

Ing.

Helena

MAKÚCHOVÁ

Havelkova 1

84103 Bratislava

180

Ing.

Dušan

MALINA

Hlaváčikova 19

84105 Bratislava

779

Ing.

Anna

MAMAJOVÁ

Sninská 18

06601 Humenné

866

Ing.

Erik

MAREK

Hurbanova 933/11

95201 Vráble

768

Ing.

Monika

MARETTOVÁ

Havlíčkova 11

81104 Bratislava

306

JUDr.

Otto

MARKECH

kpt. Nálepku 336

91624 Horná Streda

405

Ing.

Margita

MARKOVÁ

Viničná 1/70

96801 Nová Baňa

388

Ing.

Zuzana

MARTINOVIČOVÁ

Beňadikova 42

03204 Liptovský Ondrej

679

Ing.

Miroslav

MARTINUSÍK

Vinohradnícka 12

90901 Skalica

844

Ing.

Katarína

MARTIŠKOVÁ

Kalinčiaková 9

83104 Bratislava

170

Ing.

Milan

MASARYK

PhD.

Pohronská 8

83103 Bratislava

412

Ing.

Antonín

MASARYK

PhD.

Na barine 15

84103 Bratislava

49

Ing.

Viera

MASARYKOVÁ

Pohronská 8

83103 Bratislava
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Číslo

Titul

Meno

234

Ing.

Stanislav

489

Ing.

430

Priezvisko

Titul

MASÁR

Adresa

PSČ

Mesto

Ľ. Fullu 38

84105 Bratislava

Drahomíra MASKAĽOVÁ

č. 447

09435 Soľ

Ing.

Alena

MASKOVÁ

Palárikova 1

04001 Košice

300

Ing.

Janka

MATAYOVÁ

Ševčenkova 17/56

85101 Bratislava

516

Ing.

Katarína

MATEJČEKOVÁ

J.Murgaša 16/9

97101 Prievidza

909

Ing.

Peter

MATEJIČKA

Hradištná 33

84107 Bratislava

74

Ing.

Milota

MATTYAŠOVSKÁ

Dedovec 1802/320

01701 Považská Bystrica

596

Ing.

Blažena

MATYCHOVÁ

Lermontova 8

03601 Martin

262

Ing.

Vladimír

MATYÓ

Riazanská 83

83103 Bratislava

910

Ing.

Ivana

MAZÁNIKOVÁ

Tupolevova 12

85101 Bratislava

Beňadická 1

85106 Bratislava

169 doc. Ing. Ján

MÁZIK

CSc.

410

Ing.

Janka

MEDVECKÁ

Komenského 9

05801 Poprad

256

Ing.

Ľudmila

MEDVEĎOVÁ

Šoltésovej 35

95301 Zlaté Moravce

542

Ing.

Ingrid

MELICHEROVÁ

Cintorínska 17

81108 Bratislava

201

Ing.

Karol

MELOCÍK

Ľ.Fullu 52

84105 Bratislava

731

Ing.

Ľubica

MESAROŠOVÁ

Priechodná 3

94901 Nitra

467

Ing.

Peter

MESTICKÝ

Pernecká 3344/25

84104 Bratislava

867

Ing.

Dagmar

MEZNÍKOVÁ

Jégého 13

82108 Bratislava

782

Ing.

Ingrid

MICHALKOVÁ

Ožvoldíkova 9

84102 Bratislava

685

Ing.

Ján

MICHÁLEK

J.Mudrocha 1356/23

90501 Senica

831

Ing.

Jaroslava

MICHÁLIKOVÁ

Morovno 51

97231 Ráztočno

275

Ing.

Peter

MIČIETA

Toplianska 10

82107 Bratislava

128

Ing.

Jozef

MIČUCH

Čižatice 16

04447 Kecerovce

623

Ing.

Magda

MIHALIKOVÁ

M. Benku 2

96901 Banská Štiavnica

588

Ing.

Tatiana

MIHALOVÁ

Vrbická 2072/11

03101 Liptovský Mikuláš

339

Ing.

Vladimír

MIHAĽ

8.mája 637/31

08901 Svidník

53

Ing.

Dagmar

MIHÁLOVÁ

Poľná 90

97400 Banská Bystrica

59

Ing.

Irena

MIHÓČIKOVÁ

M.Bela 14

97400 Banská Bystrica

253

Ing.

Alena

MIKLOVIČOVÁ

Karpatská 64

91101 Trenčín

9

Ing.

Michal

MIKO

Líščie nivy 12

82108 Bratislava

148

Ing.

Vladimír

MIKULÁŠ

Pajorova 16

04001 Košice

204

Ing.

Kamil

MIKULIČ

Ružova 55/A

90028 Ivanka pri Dunaji

568

Ing.

Ján

MIĽOVČÍK

Tehliarska 9

07101 Michalovce

526

Ing.

Janka

MIŠÁKOVÁ

Moyzesova 1744/1

02001 Púchov

868

Ing.

Ján

MIŠLAN

Stodolova 1

04011 Košice

645

Ing.

Štefan

MIŠO

Ľudová 18

91700 Trnava

297

Ing.

Imrich

MITRÍK

Olše 20

05501 Margecany

455

Ing.

Oľga

MIZÁKOVÁ

Hálová 12

85101 Bratislava

PhD.
CSc.

CSc.
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

374

Ing.

Eugen

MLADOSIEVIČ

Vajnorská 62

83104 Bratislava

127

Ing.

Alojz

MLYNÁRČIK

Drevárska 13

05201 Spišská Nová Ves

86

Ing.

Kurt

MOLNÁR

Belehradská 13

83104 Bratislava

651

Ing.

Henrieta

MOLNÁROVÁ

Narcisová 20

97901 Rimavská Sobota

357

Ing.

Agáta

MOLNÁROVÁ

Hlavná 123

07701 Kráľovský Chlmec

394

Ing.

Ľudmila

MORAVČÍKOVÁ

Tulská 25

01008 Žilina

63

Ing.

Pavel

MORÁVEK

Jesenského 17

01001 Žilina

624

Ing.

Ľudovít

MORVA

č.295

92901 Kútniky

101

Ing.

Milan

MOTOLA

SNP 16

90001 Modra

483

Ing.

Milan

MOZOLÁK

J. Kupeckého 3319/43

92101 Piešťany 1

110

Ing.

Marta

MRVOVÁ

Smolenická 3

85105 Bratislava

385

Ing.

Jana

MUNDIEROVÁ

Na Čiertolí 18

97409 Banská Bystrica

786

Ing.

Marta

NACHTMANNOVÁ

č. 358

07234 Zalužice

Kadnárova 104

83106 Bratislava

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

15 Doc. Ing. Július

NAGY

67

Ing.

Helena

NAGYOVÁ

Tehelná 19

83103 Bratislava

376

Ing.

Lenka

NAŇOVÁ

Nezábudková 4455/7

96001 Zvolen

811

Ing.

Lenora

NÁTHEROVÁ

Lachova 9

85103 Bratislava

760

Ing.

Lýdia

NEJEZCHLEBOVÁ

Gessayova 45

85103 Bratislava

488

Ing.

Emília

NEMČOKOVÁ

Východná 37

93401 Levice

552

Ing.

Katarína

NESTARCOVÁ

Vavilovová 1

85101 Bratislava

795

Ing.

Viera

NEŠČIVEROVÁ

Vodná 44

08006 Prešov

684

Ing.

Katarína

NEUPAUEROVÁ

1. mája č.8

06401 Stará Ľubovňa

683

Ing.

Amália

NIŠČÁKOVÁ

Žatevná 12

84102 Bratislava

549

Ing.

Marián

NOVÁK

Pod záhradami 64 A

84101 Bratislava

249

Ing.

Ludvík

NOVOTNÝ

Foglarova 1375/39

66434 Kuřim

283

Ing.

Ľubomír

NOVOTNÝ

Znievska 23

85106 Bratislava

763

Ing.

Ján Artúr

OBERHAUSER

Astrova 50

82101 Bratislava

126

Ing.

Michal

OBŠITNÍK

Slavkovská 10

04001 Košice

877

Ing.

Mária

ONDÁKOVÁ

Páričkova 9

82108 Bratislava

472

Ing.

Katarína

ONDRUŠOVÁ

Vlčkovany 222

90862 Dubovce

643

Ing.

Darina

ONDRUŠOVÁ

Na hlinách 5

91700 Trnava

761

Ing.

Daniela

ORAVCOVÁ

Borinka č. 337

90032 Borinka

806

Ing.

Mária

ORÁČOVÁ

Trnavská cesta 32

82108 Bratislava

220

Ing.

Peter

ORENIČ

Búdková 33

81104 Bratislava

594

Ing.

Mária

ORSÁGOVÁ

Janigova 5

04011 Košice

380

Ing.

Bohuslav

ORSZÁGH

Rosná 40

90301 Senec

193

Ing.

Vlasta

ORSZÁGHOVÁ

Rosná 40

90301 Senec

21

Ing.

Ján

ORŠULIAK

Ľubovnianska 1

85107 Bratislava

CSc.

14/2004

1095

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

325

Ing.

Tobiáš

ORTH

Romanova 44

85102 Bratislava

615

Ing.

Jozef

OTAJOVIČ

Dolná 91

92205 Chtelnica

648

Ing.

Anton

OŽVOLDÍK

Rovenská 678/22

90501 Senica

647

Ing.

Vincencia

OŽVOLDÍKOVÁ

Robotnícka 54/3

90501 Senica

378

Ing.

Anna

PACKOVÁ

Dedovec 1876/394

01701 Považská Bystrica

437

Ing.

Viera

PAJCHLOVÁ

Stred 49/15-11

01701 Považská Bystrica

381

Ing.

Darina

PALATICKÁ

č. 1072

95115 Mojmírovce

108

Ing.

Lukáš

PALENČÁR

Vlárska 15/A

83101 Bratislava

664

Ing.

Mária

PAPAČOVÁ

Limbová 19

97401 Banská Bystrica

748

Ing.

Vladimír

PASTIERIK

Dlhá 48/35

97101 Prievidza

439

Ing.

Elena

PASTIERIKOVÁ

Hospodárska 56

91700 Trnava

729

Ing.

Mária

PAŠKOVÁ

Rázusova 2

06001 Kežmarok

847

Ing.

Ivan

PAULE

442

Ing.

Jana

PAULENOVÁ

Martinengova 22

81102 Bratislava

462

Ing.

Eva

PAULÍNYOVÁ

P.O.Hviezdoslava 25

93401 Levice

131

Ing.

Jozef

PAVLO

Komenského 10

04001 Košice

663

Ing.

Vít

PAVLOVIČ

Urbancova 4

94901 Nitra

106

Ing.

Mária

PAVLOVIČOVÁ

Estónska 51

82106 Bratislava

114

Ing.

Kvetoslava PAVLOVIČOVÁ

Hurbanova 139/30

91601 Stará Turá

911

Ing.

Štefan

PAŽICKÝ

Vihorlatská 2

83104 Bratislava

586

Ing.

František

PÁPEŠ

Žitavská 16

94145 Veľká Maňa

637

Ing.

Peter

PECHA

Dobšinského 7

90028 Ivánka pri Dunaji

692

Ing.

Ľubomír

PECHA

Záhumenica 1411

90845 Gbely

837

Ing.

Alžbeta

PECHÁČKOVÁ

Vigľašská 3

85101 Bratislava

633

Ing.

Vladimíra

PECHOVÁ

Dobšinského 7

90028 Ivánka pri Dunaji

90

Ing.

Daniela

PECKOVÁ

Ružindol 22

91961 Ružindol

646

Ing.

Tibor

PEFČÍK

Gagarinova 7

98401 Lučenec

477

Ing.

Juraj

PELEŠKA

Heyrovského 10

84103 Bratislava

453

Ing.

Alica

PEŠKOVÁ

Gbeľany č.256

01302 Gbeľany

592

Ing.

Vladimíra

PEŠKOVÁ

Pri kríži 9

84102 Bratislava

240

Ing.

Mária

PETLÁKOVÁ

nám. Ľ.Fullu 17/72

01008 Žilina

869

Ing.

Marcel

PETRAS

Zochova 8

06001 Kežmarok

619

Ing.

Ferdinand

PETRÁK

Stropkovská 57

04001 Košice

163

Ing.

Štefan

PETRÁŠ

Lesná 16

04424 Poproč

162

Ing.

Eva

PETRÁŠOVÁ

Lesná 16

04424 Poproč

687

Ing.

Anna

PETRÁŠOVÁ

č. 70

90524 Záhorie

712

Ing.

Irena

PETRÁŠOVÁ

Nám. Mieru 10

04501 Moldava nad Bodvou

375

Ing.

Alena

PETROVÁ

Na Hrebienku 34

81102 Bratislava

CSc.

Adresa

ACCA Björnsonova 2

PhD.

PSČ

Mesto

81105 Bratislava

1096

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Číslo

Titul

711

Ing.

Marián

PETROVIČ

Partizánska 1283/23-49

01841 Dubnica nad Váhom

225

Ing.

Hana

PETROVIČOVÁ

Šándorova 4

82103 Bratislava

829

Ing.

Júlia

PETROVIČOVÁ

Košická 43/D

82108 Bratislava

387

Ing.

Milan

PEŤKO

Na Motyčinách 10

97405 Banská Bystrica

772

Ing.

Marián

PÉTERI

Sladkovičova 2045/49

92701 Šaľa

419

Ing.

Pavel

PIPITA

Trenčianska 82/21-14

01851 Nová Dubnica

124

Ing.

Ján

PIRČ

č. 120

07234 Hažín

438

Ing.

Katarína

PIRKOVSKÁ

č. 220

05322 Odorín

413

Ing.

Gabriela

PITUCHOVÁ

Čordákova 19

04011 Košice

606

Ing.

Miroslav

PLECENÍK

Pečnianska 25

85101 Bratislava

817

Ing.

Mária

PLEŠKOVÁ

Hviezdoslavova 43

95617 Soľčany

426

Ing.

Katarína

PLEŠKOVÁ

Lysica 154

01305 Belá

417

Ing.

Mária

POCHOVÁ

nám. Ľ. Svobodu 12

08501 Bardejov

338

Ing.

Marta

PODOLCOVÁ

ul. 9.mája 15

07101 Michalovce

912

Ing.

Václav

PODZIMEK

Puškinova 53

46312 Liberec

641

Ing.

Anna

POHÁNKOVÁ

Ul. 29. augusta 60

93401 Levice

111

Ing.

Jozef

POHLOD

Kuklovská 55

84105 Bratislava

263

Ing.

Oľga

POHLODOVÁ

Kuklovská 55

84105 Bratislava

54

Ing.

Miroslava

POHRANCOVÁ

Tichá 3

97404 Banská Bystrica

791

Ing.

Ľudmila

POLÁČEKOVÁ

T. Vansovej 19/21

94001 Nové Zámky

181

Ing.

Vladimír

POLÁK

Tupolevova 14

85101 Bratislava

340

Ing.

Anna

POLÁKOVÁ

Račí potok 19

04001 Košice

doc. Ing. Milan

POLONČÁK

PhD.

Čermeľská 45

04001 Košice

PhD.

Beniakova 3

04018 Košice

12

Meno

Priezvisko

Titul

Adresa

PSČ

Mesto

850

Ing.

Milan

POLONČÁK

122

Ing.

Anna

POLONČÁKOVÁ

Čermeľská 45

04001 Košice

678

Ing.

Daša

POLONČÁKOVÁ

Juhoslovanská 5

04013 Košice

601

Ing.

Ján

POLÓNY

Stupy 24

97405 Banská Bystrica

818

Ing.

Ladislav

POMPURA

Stredná 12

97405 Banská Bystrica

348

Ing.

Alena

POPOVCOVÁ

Bystrická 122

04011 Košice - Pereš

553

Ing.

Veronika

POTOČKOVÁ

659

Ing.

Janka

POTOČKOVÁ

Hlavná 112

06541 Ľubotín

557

Ing.

Viera

PRIBYLINCOVÁ

Dostojevského 3311/37

05801 Poprad

914

Ing.

Blanka

PRIVALINCOVÁ

Hanulova 41

94901 Nitra

796

Ing.

Lucia

PRÍHODOVÁ

Priečna 1592/29

92400 Galanta

415

Ing.

Dagmar

PROCHÁZKOVÁ

Mamateyova 12

85104 Bratislava

363

Ing.

Mária

PROČKOVÁ

Papraďova 7

82101 Bratislava

288

Ing.

Jozef

PRUŽINSKÝ

Hviezdoslavova 354/51

05801 Poprad

270

Ing.

Ján

RAJŇÁK

Lúčna 12

05804 Poprad

M.I.M. Mateja Bela 25

91108 Trenčín
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

878

Ing.

Peter

RAMBALA

Hlavná 632/120

97226 Nitrianske Rudno

654

Ing.

Adriena

RANDALLOVÁ

Mýtna 9

81105 Bratislava

35

JUDr.

Daniel

RÁNO

Ružová dolina 22

82109 Bratislava

776

Ing.

Martin

REBRO

Slovinec 54

84107 Bratislava

343

Ing.

Magdaléna REBROVÁ

Heyrovského 6

84103 Bratislava

65

Ing.

Anna

REHÁKOVÁ

Hurbanova 16

91101 Trenčín

810

Ing.

Jana

REHÁKOVÁ

Biskupická 12

91104 Trenčín

330

Ing.

Marian

REIFF

Lachova 9

85103 Bratislava

721

Ing.

Jana

REMEŠÍKOVÁ

N.Teslu 4405/7

92101 Piešťany

92

Ing.

Štefánia

REPASKÁ

Trávna 18/a

83106 Bratislava

456

Ing.

Ľubomír

REPKA

Pútnicka 60

84106 Bratislava

667

Ing.

Anton

REPKA

Záhradná 29

98401 Lučenec

525

Ing.

Jozef

REŠETÁR

L. Svobodu 2357/12

07501 Trebišov

870

Ing.

Marian

REVAY

Milosrdenstva 46

04001 Košice

145

Ing.

Marta

RICHTEROVÁ

Zámoyského 41

06401 Stará Ľubovňa

701

Ing.

Zdenka

RICHTEROVÁ

Hattalova 477/2

02743 Nižná

77

Ing.

Miroslav

ROJKO

Železničná 41

91501

89

Ing.

Jaroslav

ROJKO

Hálova 14

85101 Bratislava

589

Ing.

Slávka

ROMPFOVÁ

Kozia 15

81103 Bratislava

458

Ing.

Ľubomíra

ROSOĽANKOVÁ

Helsinská 16

04013 Košice

150

Ing.

František

ROVNÝ

Tomášikova 2481/49

05801 Poprad

790

Ing.

Viera

RUDZANOVÁ

Furdekova 19

85104 Bratislava

618

Ing.

Jarmila

RUMANNOVÁ

A. Hlinku 10

03861 Vrútky

499

Ing.

Beata

RUSOVÁ

Beckovská 13

82104 Bratislava

218 prof. Ing. Anton

RUŽIČKA

Ambrova 4

83101 Bratislava

486

Ing.

Emília

RYBÁROVÁ

Jasovská 2

85107 Bratislava

706

Ing.

Mária

RYBÁROVÁ

Javorová 46

93401 Levice

349

Ing.

Ladislav

SABO

Wilsonovo nábrežie 168

94901 Nitra

590

Ing.

Darina

SABOLOVÁ

Družstevná 1183/1

07801 Sečovce

521

Ing.

Mária

SAMEKOVÁ

Š. Králika 43

84107 Bratislava

787

Ing.

Jarmila

SANDTNEROVÁ

Pribišova 29

84105 Bratislava

505

Ing.

Ján

SAPARA

A.Bernoláka 2135/3

01001 Žilina

703

Ing.

Katarína

SAPAROVÁ

A. Bernoláka 2135/3

01001 Žilina

370

Ing.

Margita

SASARÁKOVÁ

Tehelná 66

08501 Bardejov

789

Ing.

Peter

SASINEK

Žehrianska 14

85107 Bratislava

533

Ing.

Mária

SCHRETEROVÁ

Kukučínova 26

06001 Kežmarok

620

Ing.

Iveta

SCHWARZOVÁ

Z.Kodálya 795/42

92400 Galanta

CSc.

Adresa

PSČ

Mesto

Nové Mesto
nad Váhom

1098

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

560

Ing.

Helena

SELECKÁ

176

Ing.

Ivan

SELECKÝ

743

Ing.

Ivana

SENEŠIOVÁ

Titul
PhD.
PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

Vranovská 51

85102 Bratislava 5

Vranovská 51

85102 Bratislava

Studenohorská 59

84103 Bratislava

Ďorocká 5

94072 Nové Zámky

166 doc.Ing. Peter

SERENČÉS

808

Ing.

Marta

SERENČÉŠOVÁ

Nitrianska 644

92551 Šintava

815

Ing.

Alena

SERMEKOVÁ

Sibírska 43

83102 Bratislava

373

Ing.

Alexander

SIDÁR

Považská 18

04011 Košice

209

Ing.

František

SIEKLIK

Pribinova 1171

02001 Púchov

778

Ing.

Oľga

SITÁROVÁ

Školská 435/3

03901 Turčianské Teplice

246

Ing.

Pavol

SIVÁČEK

Nejedlého 10

84102 Bratislava

149

Ing.

Vojtech

SIVÁK

Kuzmányho 13

04001 Košice

320

Prof.

Rudolf

SIVÁK

Havelkova 9

84103 Bratislava

185

Ing.

Katarína

SIVČOVÁ

nám. Hraničiarov 4 B

85103 Bratislava

593

Ing.

Štefánia

SLÁVIKOVÁ

Škultétyho 16

83103 Bratislava

838

Ing.

Mária

SLIMÁKOVÁ

Gercenova 33

85101 Bratislava

513

Ing.

Zdena

SLIVKOVÁ

Komenského 10

97401 Banská Bystrica

187

Ing.

Ján

SMATANA

Jesenského 1170

02401 Kysucké Nové Mesto

85

Ing.

Ľubica

SMATANOVÁ

Hliny 1313/136

01701 Považská Bystrica

744

Ing.

Soňa

SMEJKALOVÁ

Tichá 3527/5

92101 Piešťany

119

Ing.

Jozef

SMINČÁK

Bernolákova 23

04011 Košice

266

Ing.

Ľubomír

SMOLINSKÝ

Majerská 1032/91

95803 Partizánske

232

Ing.

Jozefína

SMOLKOVÁ

Pittsburgská 9/29

01008 Žilina

642

Ing.

Emília

SMUTNÁ

Botanická 1

91708 Trnava

591

Ing.

Ivan

SOKOLÍK

Bizetova 18

94911 Nitra

807

Ing.

Mária

SOKOLÍKOVÁ

Priekopnícka 28

82106 Bratislava

425

Ing.

Mária

SOKOLOVSKÁ

sídl. Západ 1057

02801 Trstená

567

Ing.

Anna

SOVÁKOVÁ

Tyršovo nábr. 9

04001 Košice

174

Ing.

Ján

SPLAVEC

č.85

01812 Stupné

157

Ing.

Helena

STANEKOVÁ

Zombova 13

04001 Košice

125

Ing.

Tomáš

STARINEC

Tokajícka 6

04022 Košice

135

Ing.

Emília

STAVROVSKÁ

Dargovská 3

04001 Košice

653

Ing.

Mária

STEININGEROVÁ

Piaristická 6687/2A

91101 Trenčín

37

Ing.

Vladimír

STEJSKAL

Tranovského 47

84102 Bratislava

660

Ing.

Marta

STOHLOVÁ

Domkárska 11

82105 Bratislava

661

Ing.

Jarmila

STOPKOVÁ

Ku Bánovcu 19

08006 Prešov

238

Ing.

Zoltán

STRAKA

V.B.Nedožerského 208

97212 Nedožery-Brezany

784

Ing.

Jozef

STRAKA

Farská 475

01851 Nová Dubnica

797

Ing.

Ružena

STRAKOVÁ

Vodárenská 118

92101 Piešťany

PhD.

PhD.

CSc.

14/2004
Číslo

Titul
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168 doc. Ing. Ľubica

STRAKOVÁ

CSc.

Fraňa Kráľa 7

90201 Pezinok

833

Ing.

Martina

STRÝČKOVÁ

PhD.

Kráľovské údolie 22

81102 Bratislava 1

710

Ing.

Jaroslav

STÝBLO

Kalvárska 13

94901 Nitra

515

Ing.

Oľga

SUKOVSKÁ

Matiaška č.32

09431 Hanušovce nad Topľou

773

Ing.

Helena

SVATÍKOVÁ

Hodžova 21

91101 Trenčín

257

Ing.

Daniela

SVETLÍKOVÁ

Hrobákova 1

85102 Bratislava

379

Ing.

Milena

SYNAKOVÁ

Černyševského 17

85101 Bratislava

222

Ing.

Milan

SYNEK

Košická 12

82109 Bratislava

400

Ing.

Marta

SÝKOROVÁ

Brusník 9

05311 Smižany

107

Ing.

Blažena

SZABOVÁ

Heyrovského 6

84103 Bratislava

839

Ing.

Marta

SZABÓ

Malá 20

92901 Dunajská Streda

123

Ing.

Zigmund

SZATHMÁRY

Mudroňova 23

04001 Košice

599

Ing.

Agáta

SZEDMÁKYOVÁ

Thalyho 10

94501 Komárno

476

Ing.

Jozef

SZEKERES

Gogoľova 15

94001 Nové Zámky

793

Ing.

Ivan

SZENDE

Železničná 32

82107 Bratislava

109

Ing.

Štefan

SZÖKE

Trnavská 10/31

01008 Žilina

245

Ing.

Marianna

SZÖKEOVÁ

Trnavská 10/31

01008 Žilina

447

Ing.

Zoltán

SZÖLLÖS

Rožňava Baňa č.4

04801 Rožňava

885

Ing.

Katarína

SZÜCSOVÁ

S.H.Vajanského 2

94001 Nové Zámky

440

Ing.

Jolana

ŠABÍKOVÁ

Trieda A. Hlinku 8

94901 Nitra

503

Ing.

Elena

ŠALAGOVÁ

Dlhá 32/12

97101 Prievidza

825

Ing.

Daniel

ŠALAMÚN

Slatinská 36

82107 Bratislava

886

Ing.

Zuzana

ŠANDOROVÁ

Lachova 26

85103 Bratislava 5

621

Ing.

Peter

ŠEDÍK

Jaseňová 7

95101 Nitra

229

Ing.

Miroslav

ŠEFČÍK

Stredná 23

91701 Trnava

279

Ing.

František

ŠEFČÍK

Dulovo nám. 8

82109 Bratislava

726

Ing.

Ján

ŠEFČÍK

Saratovská 17

84102 Bratislava

640

Ing.

Zuzana

ŠELINGOVÁ

Kollárova 1303/13-24

01841 Dubnica nad Váhom

337

Ing.

Martin

ŠEPEĽÁK

Pri sýpke 12

07101 Michalovce

826

Ing.

Vladimír

ŠEVCECH

Pečnianska 9

85101 Bratislava 5

871

Ing.

Martin

ŠIAGI

Vajanského nábr. 19

81102 Bratislava

758

Ing.

Daniela

ŠIKORSKÁ

Vančurova 47

83707 Bratislava

798

Ing.

Andrea

ŠIKULOVÁ

Opletalova 72

84107 Bratislava

29

Ing.

Jana

ŠIMKOVÁ

Tatranská 17

04001 Košice

566

Ing.

Marta

ŠIMUNKOVÁ

Moskovská 29

81108 Bratislava

733

Ing.

Alena

ŠIMÚNOVÁ

Pod hájom 956/6

01841 Dubnica nad Váhom

138

Ing.

Ema

ŠIVECOVÁ

Sabinovská 26

08001 Prešov

915

Ing.

Marián

ŠKORNÍK

Valová 43

92101 Piešťany

PhD.

PhD.

CSc.

1100

14/2004

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

846

Ing.

Anna

ŠKROPEKOVÁ

Červeného Kríža 1296/12 08221 Veľký Šariš

872

Ing.

Ľuboslava

ŠKROVINOVÁ

Hviezdoslavova 4052/61

05801 Poprad

130

Ing.

Jozef

ŠKULTÉTY

PhD.

Kysucká 8

04011 Košice

118 prof.Ing. Anna

ŠLOSÁROVÁ

CSc.

Mierová 1

90027 Bernolákovo

775

Ing.

Dana

ŠOLTÉSOVÁ

Poloreckého 5

85104 Bratislava

33

Ing.

Mária

ŠOTKOVSKÁ

Moskovská 5

97404 Banská Bystrica

510

Ing.

Magdaléna ŠPALDOVÁ

Tupolevova 22

85101 Bratislava

556

Ing.

Ľudovít

ŠRAMKA

Záhumenská 64

91104 Trenčín

609

Ing.

Igor

ŠRAMKA

Letecká 22

83103 Bratislava

20

Ing.

Daniela

ŠTEFANCOVÁ

SNP 61

91451 Trenčianske Teplice

141

Ing.

Mária

ŠTEFANOVÁ

Ludmanská 3

04001 Košice

146

Ing.

Ján

ŠTELBACKÝ

Sídlisko Rozvoj 15

05401 Levoča

278

Ing.

Peter

ŠTEVKO

Beňovského 16

84101 Bratislava

137

Ing.

Mária

ŠTOLLMANNOVÁ

Čsl.armády 14

04001 Košice

650

Ing.

Soňa

ŠUBOVÁ

Škultétyho 46

94911 Nitra

386

Ing.

Igor

ŠULAJ

Poľná 86

97405 Banská Bystrica

259

Ing.

Libuša

ŠULGANOVÁ

Štúrova 48

94901 Nitra

17

Ing.

Alžbeta

ŠURKOVÁ

Dr. Jánskeho 21/17

96501 Žiar nad Hronom

481

Ing.

Daniela

ŠVÁBOVÁ

Bočná 94

82104 Bratislava 2

816

Ing.

Alena

ŠVENDOVÁ

Farská 327

95621 Jacovce

91

Ing.

Mária

TAKATSOVÁ

Bodvianska 17

82107 Bratislava

822

Ing.

Jolana

TAKÁCSOVÁ

č. 710

92581 Diakovce

192

Ing.

Darina

TALLOVÁ

Očovská 10

85102 Bratislava

350

Ing.

Ján

TAMÁŠ

Račianska 51

83102 Bratislava

674

Ing.

Ladislav

TANDEL

Veľká Čalomija č.70

99109 Veľká Čalomija

830

Ing.

Igor

TARAN

Hoštáky 688/14

90701 Myjava

571

Ing.

Milan

TARČÁK

Veterná 4769

81103 Bratislava

626

Ing.

Florentína

TEKEĽOVÁ

Zuberec č. 19

02732 Zuberec

359

Ing.

Vlasta

TENCZEROVÁ

Pri Pálenici 39

90028 Ivanka pri Dunaji

580

Ing.

Jana

THOLTOVÁ

Za dráhou 9

03401 Ružomberok

286

Ing.

Ivan

THOMAS

Brezová 94

95501 Topoľčany

622

Ing.

Veronika

TIBENSKÁ

Ľ.Podjavorinskej 16

91700 Trnava

459

Ing.

Margita

TOKOŠOVÁ

Smreková 1293

90501 Senica

454

Ing.

Jana

TOMŠÍKOVÁ

Jána Zemana 99

91101 Trenčín

274

Ing.

Elena

TOMŠÍKOVÁ

Drobného 12

84101 Bratislava

334

Ing.

Júlia

TÖRÖKOVÁ

Buzulucká 3052/13

05801 Poprad

463

Ing.

Alexander

TÓTH

Orgovánová 5

94101 Nové Zámky

598

Ing.

Katarína

TÓTHOVÁ

Orgovánová 5

94001 Nové Zámky

CSc.

CSc.

Adresa

PSČ

Mesto

14/2004
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Číslo

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

237

Ing.

Marta

TÓTHOVÁ

Šafárikova 8

91108 Trenčín

577

Ing.

Viera

TRNKÓCIOVÁ

Čsl.armády 8

92701 Šaľa

575

Ing.

Marián

TROPP

Južná 3/1506

06001 Kežmarok

441

Ing.

Marianna

TRUCHLÁ

Jaseňová 7

01007 Žilina

617

Ing.

Anna

TRÚSIKOVÁ

Kožušnícka 7

91105 Trenčín

497

Ing.

Janka

TUSCHLOVÁ

Ľ. Štúra 33

99001 Veľký Krtíš

551

Ing.

Zdenka

ŤAHÚNOVÁ

Tranovského 30

84102 Bratislava

836

Ing.

Eva

UHRINOVÁ

Mamateyova 3

85005 Bratislava 5

658

Ing.

Terézia

URBANOVÁ

M. Nešpora 925/8

90501 Senica

762

Ing.

Ján

UŽÍK

P. O. Hviezdoslava 2165

95501 Topoľčany

673

Ing.

Miroslav

ÚTLÝ

Mládežnícka 1431/10

02001 Púchov

873

Ing.

Eva

VACHOVÁ

Rajecká 14

82107 Bratislava

479

Ing.

Hedviga

VADINOVÁ

Prostejovská 103

08001 Prešov

81

Ing.

Viera

VAGASKÁ

Zlatovská 25 F

91101 Trenčín

742

Ing.

Michaela

VALACHOVIČOVÁ

Sekurisova 14/142

84102 Bratislava 4

842

Ing.

Juliana

VALACSAIOVÁ

Bratislavská 14

90045 Malinovo

874

Ing.

Robert

VALAŠKA

470

Ing.

Mária

VALENTOVÁ

Šustekova 1

85104 Bratislava

597

Ing.

Anna

VALENTOVÁ

Francisciho 1

81108 Bratislava

360

Ing.

Mária

VANČÍKOVÁ

Ševčenkova 25

85101 Bratislava

745

Ing.

Ľuboš

VANČO

Brezová 21

82107 Bratislava

805

Ing.

Ján

VANDRÁK

Brigádnicka 42

84110 Bratislava 46

71

Ing.

Zlatica

VANÍKOVÁ

Bernolákova 20

97400 Banská Bystrica

32

Ing.

Jozef

VANKO

Hrdinov 125/25

95803 Malé Uherce

276

Ing.

Milan

VAŇKO

Kuzmányho 923/24-4

01701 Považská Bystrica

183

Ing.

Mária

VAŇKOVÁ

Jasenica č. 144

01817 Jasenica

698

Ing.

Milan

VARCHOLA

Myslavská 586/261

04016 Košice

587

Ing.

Zuzana

VARGOVÁ

Tematínska 4

85105 Bratislava

244

Ing.

Anna

VARGOVÁ

Prestavlky č. 258

96605 Prestavlky

299

Ing.

Vladimír

VAŠČÁK

Oľše 18

05501 Margecany

719

Ing.

Pavol

VAŠEK

Na Revíre 29/A

83101 Bratislava

31

Ing.

Irena

VAŠŠOVÁ

Lastovičia 3

94072 Nové Zámky

916

Ing.

Dagmar

VÁLOVÁ

Ďurgalova 7

83101 Bratislava

434

Ing.

František

VÁRADY

Májová 149

95621 Jacovce

627

Ing.

Kristína

VENGLOVSKÁ

Olivová 13

04001 Košice

584

Ing.

Alžbeta

VEŠELENYIOVÁ

č. 121

97644 Mýto pod Ďumbierom

607

Ing.

Mária

VÉPYOVÁ

Exnárova 24

82103 Bratislava

82

Ing.

Ľudovít

VICIAN

Lánska 934/25

01701 Považská Bystrica

PhD.

Adresa

ACCA Andovská 9 b

CSc.

MBA

CSc.

PhD.

PSČ

Mesto

94001 Nové Zámky

1102
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Titul
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Titul

501

Ing.

Jana

VIGLASKÁ

Švermova 17

96001 Zvolen

917

Ing.

Helena

VILINSKÁ

Čínska 1

04013 Košice

217

Prof.

Pavol

VINCÚR

Prešovská 32

82108 Bratislava

64

Ing.

Eduard

VLK

Belinského 24

85101 Bratislava

113

Ing.

Ján

VOJTEK

Bystrická 30

90201 Pezinok

19

Ing.

Jana

VOJTEKOVÁ

Novomeského 1322/14

95701

813

Ing.

Ľubica

VONDROVÁ

Žehrianska 14

85107 Bratislava

535

Ing.

Jana

VRBOVSKÁ

Gorkého 37

08001 Prešov

435

Ing.

Emil

VRŽDÁK

Romanova 40

85102 Bratislava

134

Ing.

Anna

VYSOKÁ

č. 92

08006 Podhradík

307

Ing.

Angela

VYSOPALOVÁ

Karpatská 16

05201 Spišská Nová Ves

662

Ing.

Emília

WÁGNEROVÁ

Čáčov 162

90501 Senica

732

Ing.

Henrieta

WINKLEROVÁ

Farského 10

85101 Bratislava

720

Ing.

Veronika

WITKOVSKÁ

M.Marečka 5

84107 Bratislava

693

Ing.

Klára

WITTLINGEROVÁ CSc.

gen. Svobodu 12

90201 Pezinok

918

Ing.

Lýdia

ZAJIČKOVÁ

Nábrežná 10

94073 Nové Zámky

367

Ing.

Emília

ZALAIOVÁ

Royova 19

83101 Bratislava

215

Ing.

Katarína

ZAVARSKÁ

Znievska 11

85105 Bratislava

849

Ing.

Viera

ZÁBLACKÁ

Školská 3

90031 Stupava

602

Ing.

Vlasta

ZÁBOJOVÁ

Jantárove nám. 4

04011 Košice

291

Ing.

Alena

ZÁBOJOVÁ

Topolčianska 29

85105 Bratislava

18

Ing.

Jozef

ZÁHUMENSKÝ

Panská 6

81101 Bratislava

104

Ing.

Michal

ZÁLOŽNÍK

Rieka 832

02201 Čadca

583

Ing.

Marián

ZÁPRAŽNÝ

Búdkova 32

81104 Bratislava

97

JUDr.

Milan

ZÁVODNÝ

Špačinska cesta 656/12

91700 Trnava

414

Ing.

Alena

ZBOROVSKÁ

Hlavná 110

08001 Prešov

79

Ing.

Sylvia

ZDÚTOVÁ ŠŤASTNÁ

M.R.Štefánika 1696/12

96001 Zvolen

707

Ing.

Nicoleta

ZELENICKÁ

Kmeťkova 5

94901 Nitra

280

Ing.

Vladimír

ZIMA

Líščie Nivy 6

82106 Bratislava

800

Ing.

Andrea

ZLOCHOVÁ

Bulíkova 13

85104 Bratislava

277

Ing.

Bohumír

ZNÁŠIK

č.416

90043 Hamuliakovo

478

Ing.

Darina

ZSIGOVÁ

kpt. Nálepku 736/31

92400 Galanta

51

Ing.

Miroslav

ZUBEK

Karola Adlera 15

84102 Bratislava

487

Ing.

Sylvia

ZVONÁROVÁ

Belanská štvrť 579

03301 Liptovský Hrádok

875

Ing.

Richard

ŽIGMUND

Stará Kremnička 334

96501 Stará Kremnička

PhD.

PhD.

Adresa

PSČ

Mesto

Bánovce
nad Bebravou

14/2004
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Zoznam audítorských spoločností k 10. decembru 2004
Číslo

Nazov

Adresa

PSČ

Mesto

247 A - Consultatio, spol. s r. o.

Stará Prievozská 2

82109 Bratislava

270 A & A CONSULTING, s. r. o.

Astrová 50

82101 Bratislava

118 A P X , k. s.

Krížna 336/25

01701 Považská Bystrica

242 ABM AUDIT, s. r. o

Pribinova 24

95501 Topoľčany

Benadová 1

04022 Košice

251 AC AUDIT Prievidza, spol. s r. o.

Súkennícka 34

97101 Prievidza

124 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o.

Októbrova 35

08001 Prešov

120 ACCONT AUDIT, s. r. o.

Ružová 224/5

90501 Senica

Námestie A. Hlinku 25/30

01701 Považská Bystrica

252 ADP - audit, dane, poradenstvo, s. r. o.

Matejkova 11

84105 Bratislava

154 ADT CONSULTING, s. r. o.

Zlatovská 29

91105 Trenčín

12 ADT spol. s r. o.

Šancová 42

81105 Bratislava

175 AFC - AUDIT s. r. o.

Ružová dolina 6

82108 Bratislava

159 AGV audit spol. s r. o.

Tyršovo nábrežie 1

04001 Košice

184 AKKERMAN, spol. s r. o.

Hlavná 27

91700 Trnava

268 ALDEASA AUDIT, s. r. o.

Závodská cesta 4

01001 Žilina

93 ALFA - AUDIT, spol. s r. o.

Sv. Cyrila a Metoda 2

92101 Piešťany

145 ALIA TAXAUDIT, spol. s r. o.

Wuppertálska 27

04011 Košice

86 AM - AUDIT, spol. s r. o.

Bajkalská 18

82108 Bratislava

230 AMV Consulting k. s.

Miletičova 44

82109 Bratislava

239 AMV Partners s. r. o.

Cementárska 15

90031 Stupava

220 AREPO - AUDIT, s. r. o.

Družstevná 231

90612 Hradište pod Vrátnom

99 AT - AUDIT, s. r. o.

Martina Hattalu 2298/19

02601 Dolný Kubín

163 ATCL, k. s.

Adámiho 8

84105 Bratislava

150 ATFC, s. r. o.

Pribišova 11

84105 Bratislava

265 AUDANA AUDIT, s. r. o.

Svätoplukova 12

08001 Prešov

Podjavorinskej 37/1

91701 Trnava

92 AUDIT - POL, s. r. o. Košice

Čermeľská 45

04001 Košice

172 AUDIT - UNION s. r. o.

Sabinovská 8

82102 Bratislava

170 AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s. r. o.

Šamorínska 32

82106 Bratislava

187 AUDIT Consult CD, s. r. o.

Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov nad Topľou

128

5

10

AC AUDIT CASSOVIA, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice, s. r. o.

ACE CENTRUM, s. r. o.

AUDIT - CONSULT spoločnosť s ručením
obmedzeným, v skratke AC s. r. o.

1104
Číslo
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FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Nazov

Adresa

PSČ

Mesto

52 AUDIT CONSULTING, s. r. o.

Duklianskych hrdinov
2473/7A

09301 Vranov nad Topľou

250 AUDIT DANUBIA, s. r. o.

Mliekárenská 8

82109 Bratislava

279 AUDIT Partner, s. r. o.

Haanova 10

85104 Bratislava

104 Audit Slovakia Trenčín, spol. s r. o.

Električná 25

91101 Trenčín

151 Audit team, spol. s r. o.

Hattalova 12

83103 Bratislava

94 AUDITAX, s. r. o.

Palkovičová 15

82108 Bratislava

135 AUDITCOM s. r. o.

Košická 37

82101 Bratislava

76 AUDITEA, spol. s r. o.

Saratovská 26

84102 Bratislava

256 AUDITEX s. r. o.

Jelačičova 8

82108 Bratislava

110 AUDITIO s. r. o.

Nám. 1. mája 6

81106 Bratislava

66 AUDITIS, s. r. o.

Smreková 1293

90501 Senica

254 Audítor Bratislava s. r. o.

Sládkovičova 7

81106 Bratislava

246 AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Komenského 3

97401 Banská Bystrica

264 Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o.

Mlynské Nivy 61

82109 Bratislava

269 AVOS AUDIT, s. r. o.

Valova 43

92101 Piešťany

274 AZ AUDITING, s. r. o.

Nevädzova 8

82101 Bratislava

197 B.R.M. Audit, spol. s r. o.

Zadunajská cesta 8

85101 Bratislava

228 BASTA AUDIT s. r. o.

Matúšová 23

81104 Bratislava

56 BDO - SK, s. r. o.

Sabinovská 12

82102 Bratislava

23 BDR Consult spol. s r. o.

M. M. Hodžu 3

97401 Banská Bystrica

6

M. M. Hodžu 3

97401 Banská Bystrica

55 BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mlynské Luhy 68

82105 Bratislava

215 BILDAN, s. r. o.

Súkennícka 10

82109 Bratislava

255 BM audit, spol. s r. o.

Rezedova 1

82101 Bratislava

245 BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

Kapucínska 7

81103 Bratislava

267 BOMACONSULT s. r. o.

Nám.Hraničiarov 13

85103 Bratislava

277 CASCAYA A.C.I., s. r. o.

Dunajská 35

81108 Bratislava

49 D.E.A. Consult Košice, spol. s r. o.

Masarykova 2

04001 Košice

82 D.E.A. Consult Lučenec s. r. o.

Fiľakovská cesta 10

98401 Lučenec

113 D.E.A. Consult Trenčín, s. r. o.

Braneckého 8

91101 Trenčín

16

BDR, spol. s r. o.

D.E.A. Consult, s. r. o. /skrátene/, Data Eco Audit
Hattalová 12/A
Consult, spol. s r. o.

83103 Bratislava

176 D.M.K. AUDIT s. r. o.

Lazaretská 4

81108 Bratislava

140 D.P.F., spol. s r. o.

Uhrová 18

83101 Bratislava

39 Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s r. o.

Hálková 3

01001 Žilina

62 DataAudit, s. r. o.

Medveďovej 14

85104 Bratislava

14/2004
Číslo
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219 DCA Audit s. r. o.

Kollárova 1303/13-24

01841 Dubnica nad Váhom

48 DE - CRED, spol. s r. o.

Čelakovského 1

81103 Bratislava

149 Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.

BBC, Prievozská 12

82109 Bratislava

14 Deloitte & Touche spol. s r. o.

Prievozská 12, BBC

82109 Bratislava

261 Dravecký & Partner Audit, s. r. o.

Sasinkova 6

81108 Bratislava

58 Dunajská audítorska spoločnosť, spol. s r. o.

Račianská 20

83104 Bratislava

114 E.R.Audit, spol. s r. o.

Železničiarska 13

81104 Bratislava

171 EKIS AUDIT, spol. s r. o.

Tupolevová 14

85101 Bratislava

177 EKO - ASPO, s. r. o.

Prievozská 14/A

82109 Bratislava

75 EKOAUDITOR, spol. s r. o.

Letecká 22

83103 Bratislava

107 EKOBILANZ s. r. o.

Pri Suchom mlyne 90

81104 Bratislava

280 Ekofin Bratislava, s. r. o.

Stavbárska 38

82107 Bratislava

210 EKOGE, s. r. o.

Pekná cesta 19

83105 Bratislava

63 EKON AUDIT B.M.J., spol. s r. o.

Nálepková 47

05311 Smižany

22 EKONAUDIT s. r. o.

Kapitulská 8

97401 Banská Bystrica

51 EKOPRAKTIK, spol. s r. o.

Kapitulská 14

91701 Trnava

143 EKORDA, s. r. o.

Révova 45

81102 Bratislava

178 EKORPO PB, spol. s r. o.

Centrum 12/17

01701 Považská Bystrica

Werferová 1

04001 Košice

137 EKVITA, s. r. o.

Tichá 26

81102 Bratislava

32 EPA s. r. o.

Pažítkova 4

82101 Bratislava

266 EPSILON FINANCE GROUP, s. r. o.

Palisády 59

81106 Bratislava

144 ERNST & YOUNG AUDIT SLOVENSKO, spol. s r. o. Panenská 8

81103 Bratislava

257 Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o.

Zochova 6-8

81103 Bratislava

272 EU AUDIT, s. r. o.

Čajakova 5

04001 Košice

192 Exacta, s. r. o.

Šuty 21

83107 Bratislava

125 FINAUDIT, s. r. o.

Popradská 68

04011 Košice

89 FINECO spol. s r. o.

Mlynské Nivy 36

82109 Bratislava

61 FTM AUDIT, s. r. o.

Panónska cesta 17

85104 Bratislava

195 GEMERAUDIT, spol. s r. o., Rožňava

Rudná č. 107

04801 Rožňava

249 GMV - Audit, spol. s r. o.

Kapitulská 8

97401 Banská Bystrica

222 HB CONSULT, spol. s r. o.

Štítová 13

04001 Košice

155 HGA AUDIT, spol. s r. o.

Trieda SNP 73

04001 Košice

193 HURINES, s. r. o.

Zámoyského 41

06401 Stará Ľubovňa

102

8

EkosAudit, spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice, s. r. o.

HZ Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným, s. r. o. Lomená 1

40 HZ PKF, s. r. o.

Nábrežie Sv. Cyrila 47

04001 Košice
97101 Prievidza
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Nazov

Adresa

PSČ

Mesto

28 IB Grant Thornton Audit, s. r. o.

Panská 14

81101 Bratislava

225 InfoAudit, s. r. o.

Pluhova 2

83248 Bratislava

185 INTEGRIA, s. r. o.

Mliekárenská 10

82109 Bratislava

21 INTERAUDIT BENETIP s. r. o.

Kuzmányho 8

01001 Žilina

3

Hattalova 12/A

83103 Bratislava

217 INTERAUDIT CONSULTING, s. r. o.

Priemyselná 6

82109 Bratislava

168 INTERAUDIT Group, s. r. o.

Šancová 102/A

83104 Bratislava

234 INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.

Sabinovská 14

82102 Bratislava

INTERAUDIT Bratislava, spol. s r. o.

35

INTERAUDIT Levice, spoločnosť s ručením
obmedzeným, s. r. o.

Záhradná 4

93480 Levice

4

INTERAUDIT Trenčín, spol. s r. o.

Prúdy 23

91105 Trenčín

186 INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o.

Sabinovská 3

08001 Prešov

25 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r. o.

J.Kozačeka 5

96001 Zvolen

134 INTERCONSULT SLOVAKIA, s. r. o.

Súľovská 7

82105 Bratislava

85 J.H.J. plus - AUDIT spol. s r. o.

Odborárska 52

83102 Bratislava

153 JCL AUDIT CONSULTING, s. r. o.

Selec 65

91336 Selec

232 JURA audit, s. r. o.

Kopčianska 65

85106 Bratislava

212 KLT AUDIT, spol. s r. o.

Hlavná 44

91700 Trnava

20 KONTO TEAM spol. s r. o.

Ružinovská 1

82102 Bratislava 2

43 KOŠICE AUDIT, s. r. o.

Pražská 4

04011 Košice

139 KPMG Slovensko Audit spol. s r. o.

Mostová 2

81102 Bratislava

96 KPMG Slovensko spol. s r. o.

Mostová 2

81102 Bratislava

70 KREDIT AUDIT s. r. o.

Prievozská 14/A

82109 Bratislava

259 LEX - AUDIT, spol. s r. o.

Damborského 3

94901 Nitra

260 LUMA AUDIT, s. r. o.

Ludanská 12

93401 Levice

253 M.V.O. audit, s. r. o.

Heyrovského 1

84103 Bratislava

278 MANDAT AUDIT, s. r. o.

Nám. SNP č. 15

81101 Bratislava

148 M-AUDITES - audit a ekonomický servis, s. r. o.

Hrebendová 12

81102 Bratislava

236 Mazars Slovensko, s. r. o.

Strakova 1

81101 Bratislava

67 MDM s. r. o.

Riečka 252

97401 Banská Bystrica

200 MIA, s. r. o.

Padlých hrdinov 28

82106 Bratislava

111 MIBICON, spol. s r. o.

SNP 1464/96

01701 Považská Bystrica

263 MONAREX audit consulting, s. r. o.

Trieda SNP 27

97401 Banská Bystrica

209 N.M.- Audit, spol. s r. o.

Piešťanská 1185/25

91501

Nové Mesto
nad Váhom

235 NEKOM - AUDIT, spol. s r. o.

Fackova 1

91935

Hrnčiarovce
nad Parnou

88 NOVOAUDIT spol. s r. o.

M.R. Štefánika 26

94065 Nové Zámky

14/2004
Číslo
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214 ORSOCONSULT, spol. s r. o.

Bajkalská 25

82718 Bratislava

223 P a P AUDIT, v.o.s.

Centrum 27/32

01701 Považská Bystrica

77 PATRIA CONSULT, spol. s r. o.

Kollárova 49

03601 Martin

161 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Hviezdoslavovo nám. 20

81532 Bratislava

164 PRIMASKA AUDIT, s. r. o.

M.Sch.Trnavského 2/b

84101 Bratislava

194 PRO AUDIT spol. s r. o.

Domkárska 11

82105 Bratislava

248 PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8

81106 Bratislava

142 PRODIT s. r. o.

Štefánikova 4

81706 Bratislava

244 PROMT AUDIT, spol. s r. o.

Trstínska cesta 9

91701 Trnava

273 PROXY AUDIT s. r. o.

Radlinského 6

81107 Bratislava

100 R M D AUDIT s. r. o.

Moyzesova 26

01001 Žilina

169 R-AUDIT spol. s r. o.

Metodová 7

82108 Bratislava

262 RECTE AUDÍT s. r. o.

Vansovej 2

81103 Bratislava

238 RENAUDIT CONSULTING, s. r. o.

Fraňa Mojtu 18

94901 Nitra

91 RENAUDIT PIEŠŤANY, s. r. o.

Vajanského 58

92101 Piešťany

81 RENTABIL BRATISLAVA spol. s r. o.

Vranovská 6

85101 Bratislava

191 RENTABIL, s. r. o.

Tomášikova 54

83103 Bratislava

147 Rödl & Partner Audit, s. r. o.

Lazaretská 8

81108 Bratislava

205 ROYAL AUDIT, s. r. o.

Cintorínska 20

81105 Bratislava

26 SAHESA s. r. o.

Jelačičová 8

82108 Bratislava

240 SALUSTRO REYDEL SLOVENSKO, s. r. o.

Černyševského 26

85101 Bratislava

204 SAPEX-TAX-AUDIT, k. s.

Závodská cesta 14

01001 Žilina

167 SBA Consult, s. r. o.

Prievozská 18

82451 Bratislava 2

237 Signia s. r. o.

Drobného 27

84101 Bratislava

18 SISA auditing spol. s r. o.

Pri starej prachárni 14

83104 Bratislava

68 SK AUDIT, s. r. o.

Nám. Hraničiarov 4 B

85103 Bratislava

54 SLOVAUDIT, s. r. o.

Bárdošova 2/A

83101 Bratislava

199 SOLIDITA, spol. s r. o.

Račianská 71

83259 Bratislava

190 SPOLAUDIT, s. r. o.

Slovenských partizánov
113/51

01701 Považská Bystrica

233 Stopercentná daňová, kom.spol.

M. Pišúta 937/14

03101 Liptovský Mikuláš

57 SUPER AUDIT and CONSULTING, spol. s r. o.

Ľubovnianská 1

85107 Bratislava

47 T.A.C. Taxes-Audit-Consulting, spol. s r. o.

Miletičová 1

82108 Bratislava

258 TACOMA Auditing, s. r. o.

Hurbanovo nám.3

81106 Bratislava

60 TATRA - AUDIT, spol. s r. o.

Milosrdenstva 11

04001 Košice

73 TATRAAUDIT s. r. o.

Šintavská 26

85105 Bratislava

131 TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r. o.

Kapitulská 14

91701 Trnava

1108
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Nazov
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84 TAX AUDIT CONSULT, spol. s r. o.

Fraňa Mojtu 1

94901 Nitra

44 TOP AUDIT, spol. s r. o.

Kalinčiaková 27

83104 Bratislava

7

Kotlářská 53

60200 Brno

221 TOP GARANT s. r. o.

Saratovská 7

84102 Bratislava

241 TPA - AUDIT Consulting, s. r. o.

Ružová dolina 6

82108 Bratislava

121 VENGRÍN AUDIT, spol. s r. o.

Miletičova 23

82109 Bratislava

275 VGD, PODZIMEK A ŠUMA - SK, s. r. o.

Záhradnická 51

82108 Bratislava

TOP AUDITING, s. r. o.

Oznámenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu, publikované vo Finančnom spravodajcovi v roku 2004 pod názvom „Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách
tovarov miestneho významu” samostatne, budú publikované v roku 2005 v bežnom vydaní Finančného spravodajcu.

Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, telefón 02/59 58 22 09,
web: www.finance.gov.sk · Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, telefón: 041/70 53 800,
041/70 53 888, fax: 041/70 53 426, e-mail: distribucia@pp-holding.sk,
web: www.epi.sk · Reklamácie vybavuje administrácia na telefónnom čísle
041/70 53 600 · Predajňa Finančného spravodajcu: Jesenského 5, 811 01
Bratislava, telefón: 02/54 41 29 06 · Ďalší predaj zabezpečujú: SÚVAHA,
spol. s r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 2 · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6,
821 09 Bratislava · Ľudoprint, s. r. o., Červeňova 29, 816 08 Bratislava 1
· MEDIA TRADE, s. r. o., Krížna 28, 811 07 Bratislava · Kapcová Anna, Štefánikova 10,
902 01 Pezinok · Kníhkupectvo Amicus, Boriny 1383/43, 929 01 Dunajská Streda
· DOM KNIHY - MODUL, s. r. o., Braneckého 7, 911 01 Trenčín · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova 51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Daniel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra · Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974 01
Banská Bystrica · Krupa, s. r. o. - Kníhkupectvo, ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
· Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01 Banská Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · ROSETTE-HORIZONT, Hlavná 5,
040 01 Košice · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · Technická normalizácia - Ladislav Tkáčik, Masarykova 16, 080 01 Prešov · LUMA - PRESS,
26. novembra, 066 01 Humenné.

Informácia odberateľom:
Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodajcu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zaväzuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.

