
Rekapitulácia pravidiel pre používanie druhu rozpočtu 211 a druhu rozpočtu 212 

 
 
Použitie druhu rozpočtu 211 a 212 pri realizácií rozpočtu v štátnej rozpočtovej organizácií (ďalej len 
„organizácia“). 
 
 
1. Na príjmovom účte: 

a.) Na príjmovom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 211 v prípadoch: 
- príjem z „externého“ prostredia, tzn. príjem od inej právnickej osoby  (PO) alebo fyzickej osoby (FO). 
 

b.) Na  príjmovom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 212 v prípadoch: 
- príjem  z vlastného samostatného účtu organizácie. 
 
 

2. Na výdavkovom účte: 
a.) Na výdavkovom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 211 v prípadoch: 

- výdavok do „externého“ prostredia, tzn. výdavok do inej PO, alebo FO, 
- výdavok smerovaný na vlastný samostatný účet organizácie ak nejde o prostriedky organizácie, ale 

ide napr. o prostriedky zamestnanca. 
 

b.) Na výdavkovom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 212 v prípadoch: 
- výdavok smerovaný na vlastný samostatný účet organizácie ak ide o prostriedky organizácie. 

 
 

3. Na samostatnom účte: 
a.) Na samostatnom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 211  v prípadoch: 
- príjem z „externého“ prostredia, tzn. príjem od inej PO alebo FO, 
- príjem z vlastného výdavkového účtu  organizácie ak nejde o prostriedky organizácie, 
- výdavok do „externého“ prostredia, tzn. výdavok do inej PO alebo FO, 
- výdavok smerovaný na refundáciu výdavkov na vlastný výdavkový účet organizácie. 
 
b.) Na samostatnom účte sa realizuje na druhu rozpočtu 212  v prípadoch:   
- príjem z vlastného výdavkového účtu  organizácie ak ide o prostriedky organizácie, 
- finančné prostriedky, ktoré idú na vlastný príjmový účet organizácie. 

 
 
Zároveň platia špecifiká, ktoré vyplývajú z osobitostí na účtoch 002, 008, 024, 025, 026 a  006, 007, 015;  
špecifiká, ktoré vyplývajú z prevodov medzi samostatnými účtami v rámci organizácie; špecifiká, ktoré vyplývajú 
z mylných platieb (za mylnú platbu sa považuje aj pripísanie na účet, na ktorý nemala byť platba pripísaná); 
špecifiká, ktoré vyplývajú z postavenia VPS, ARDAL.  
 

 
 
 
 
 

V Bratislave 15. 01. 2018 
MF SR, Sekcia rozpočtovej politiky 
 
 
 
 
 
 


