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Dodatok č. 18 
Metodického usmernenia Ministerstva financií Sloven skej republiky 

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpo čtovej klasifikácie 

 
 

Číslo: MF/017160/2018-421                 
  

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. 
decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto: 

 
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY 
 
139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia 

Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje odvod časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý je príjmom Ministerstva vnútra SR  a dobeh odvodu časti 
poistného z odvetví neživotného poistenia v súlade s § 205a  Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 
2019 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

139004 Daň z poistenia 
Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje daň z poistenia v odvetviach neživotného poistenia, ktorú uhrádza platiteľ dane 
správcovi dane podľa zákona o dani z poistenia. 

 
195   Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií  

Na tejto položke sa triedia ročné a mimoriadne príspevky vybraných inštitúcií na riešenie krízových situácií v zmysle 
zákona  č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
196  Odvod obchodných re ťazcov 
 
197  Ďalšie iné dane  
 
229006 Za obchodovanie s emisnými kvótami  

Na uvedenej podpoložke sa triedia príjmy z obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.  
 
292009 Z odvodu  

Napr. príjem VPS z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom. 
 

292022 Z príspevkov do Fondu ochrany vkladov a Gara nčného fondu investícií  
Na podpoložke sa klasifikujú príspevky bánk do Fondu ochrany vkladov a príspevky obchodníkov s cennými papiermi 
do Garančného fondu investícií. 

 
292023 Z príspevkov prevádzkovate ľa hazardnej hry 
   Triedi sa tu mesačný a osobitný príspevok v zmysle zákona o hazardných hrách.  
 
312001 Zo štátneho rozpo čtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného v ýkonu štátnej správy  

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

 
312007 Z rozpo čtu obce   
  Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach. 

Na uvedenej podpoložke klasifikujú aj štátne rozpočtové organizácie príjem dotácie poskytnutej prostredníctvom 
obce, ktorá je žiadateľom dotácie v súlade s osobitným predpisom na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 
ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 
322001 Zo štátneho rozpo čtu 

Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám. 
 

2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 
 
627  Príspevok do doplnkových dôchodkových pois ťovní  

Na tejto položke sa triedia aj príspevky na životné poistenie platené zamestnávateľom. Ďalej sa tu triedi  sociálne 
a zdravotné poistenie rezidenta, ktoré odvádza zamestnávateľ do zahraničia.  
 

637022 Osobitné finan čné prostriedky 
Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Železničná polícia, 
Ministerstvo vnútra SR, Vojenské spravodajstvo a Colná správa SR. 
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637042 Garantované energetické služby  
Na uvedenej podpoložke sa klasifikujú prevádzkové platby za garantované energetické služby a odplata za prevod 
vlastníckych práv v prípade riadneho ukončenia zmluvy v konečný deň. Ostatné súvisiace výdavky sa klasifikujú na 
vecne príslušných podpoložkách. 
 

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). 
Táto kategória zahŕňa transfery na humanitárnu pomoc bez ohľadu na charakter budúcich výdavkov, ak nemožno 
charakter  výdavkov vopred identifikovať. 
Na položke 644 sa sledujú platby nefinančným subjektom - právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikateľom), 
ktoré boli založené za účelom dosahovania zisku. 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. 
 

641  Transfery v rámci verejnej správy  
641001 Príspevkovej organizácii  
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, právny nástupca Fondu národného majetku SR, kapitola Všeobecná 
pokladničná správa pri prevodoch na samostatné účty Ministerstva financií SR, pri prevodoch finančných prostriedkov 
z výdavkového účtu VPS na samostatný účet Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.  

641008 Verejnej vysokej škole 
641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  

 Napr. na  zriadenie spoločného obecného úradu - § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa v zmluve  dohodne  
spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030). 

641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy               
641011 Právnemu nástupcovi Fondu národného majetku Slovenskej republiky 
641012 Ostatným subjektom verejnej správy 
   Napr.  príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  
641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  
641015 Dopravným podnikom 

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

641016 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s 
641017 Železniciam Slovenskej republiky  
641018 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 
641019 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 
641020  Verejnej výskumnej inštitúcii 
 
642   Transfery jednotlivcom a neziskovým právnický m osobám  

Zahŕňajú sa sem platby vo forme napr. príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií   
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, ktoré nie sú zaradené v sektore verejnej správy vrátane 
medzinárodných so sídlom v SR.  
 

644  Transfery nefinan čným subjektom 
Platby vykonané na podporu obchodných aktivít príjemcov, ktorí nie sú zaradení v sektore verejnej správy.  

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom 
Napr. štátnym podnikom, akciovým spoločnostiam alebo spoločnostiam, ktoré sú kontrolované štátom, obcou alebo 
vyšším územným celkom. 

644002 Ostatnej právnickej osobe 
Napr. neštátnym fondom.   

644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi 
 
719012 Na osobitné finan čné prostriedky 
  Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže, 

Železničná polícia, Ministerstvo vnútra SR a Colná správa SR. 
 

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

Napr. používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na samostatné účty Ministerstva financií SR.  
721003 Verejnej vysokej škole 
721004 Slovenskému pozemkovému fondu 
721005 Štátnemu účelovému fondu 
721006 Obci 

  Napr. na dopravu, rozvojové programy obcí, regionálny rozvoj, podporu protidrogových programov a ostatných 
sociálnych aktivít obcí, podporu bývania, na školstvo a na rozvoj športu, zmiernenie škôd spôsobených živelnými 
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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 Právnemu nástupcovi Fondu národného majetku Slovenskej republiky 
721009 Ostatným subjektom verejnej správy  
721010 Dopravným podnikom 
 Napr. dopravným podnikom – subjektom verejnej správy v zakladateľskej pôsobnosti miest na zabezpečenie mestskej 

hromadnej  dopravy.          
721011 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s 
721012 Železniciam Slovenskej republiky 
721013 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 
721014 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 
721015 Verejnej výskumnej inštitúcii  
 
723 Transfery nefinan čným subjektom 

Platby vykonané na podporu obchodných aktivít príjemcov, ktorí nie sú zaradení v sektore verejnej správy. 
723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom  

  Napr. štátnemu podniku, akciovej spoločnosti alebo spoločnostiam, ktoré sú kontrolované štátom, obcou alebo vyšším 
územným celkom. 

723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001 
723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi  
723004 Na realizovanú záruku 

Používa Ministerstvo hospodárstva SR, právny nástupca Fondu národného majetku SR.  
 
 
 

Radovan Majerský 
generálny riaditeľ sekcie 

rozpočtovej politiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


