
Dodatok č. 5 
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 

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

 
 
 
 
Referent: Ing. Daneková, tel.: 02/59582329      Číslo:MF/012423/2008-421  

Ing. Pavlovská, tel.: 02/59582329 
 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. 
decembra 2004 k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z  28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 a potrieb aplikačnej praxe pri 
uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, mení a dopĺňa metodické usmernenie takto: 

 
1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY 
 
100 Daňové pr í jm y  

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

 
112003 Daň z príjmov právnickej osoby 

Výnos dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
 
132011 Z elektriny 
132012 Z uhlia 
132013 Zo zemného plynu  
 
139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 

Na uvedenej podpoložke sa triedia úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované 
Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom.  

 
139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 

Na dobeh zrušených miestnych poplatkov. 
 

154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie 
Na tejto podpoložke sa triedi prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie ako aj odvod 
zdravotnej poisťovne, ktorá má po započítaní záväzkov a pohľadávok zdravotných poisťovní záväzok.  

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

Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 
Triedia sa tu pokuty a sankčné úroky v zmysle § 35 a § 35b zákona o správe daní, ktoré uloží alebo vyrubí  
daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo obec. Vyšší územný celok tu triedi výnos z pokuty a sankčného 
úroku vzťahujúceho sa k dani z motorových vozidiel podľa osobitného zákona, kde správu dane vykonáva daňový 
úrad. Patria sem aj sankcie uložené v súvislosti s dlžnými úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou 
televíziou a Slovenským rozhlasom v súlade so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou 
televíziou  a Slovenským rozhlasom. 
 

243 Z účtov finančného hospodárenia 
Patria sem napr. úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov klientov Štátnej pokladnice vedených na 
účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky vrátane úrokov 
z finančných operácií vykonaných Štátnou pokladnicou s klientom Štátny dlh znížené o úroky platené Štátnou 
pokladnicou a príjmy z poplatkov za služby poskytované Štátnou pokladnicou znížené o náklady súvisiace s ich 
poskytnutím.  

 
246  Ostatné platby  

Patrí sem napr. ážio z majetkových cenných papierov (akcie) a prémia z dlhových cenných papierov (dlhopisy, štátne 
pokladničné poukážky). 

 
2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 

 
 612001   Osobný príplatok  
 Na tejto podpoložke sa triedia osobné príplatky podľa osobitných zákonov. Patria sem aj osobitné príplatky pre 

sudcov podľa § 75 zákona č. 385/2000 Z. z. a prokurátorov podľa  § 113 zákona č. 154/2001 Z. z. 
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612002    Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 
Triedia sa tu ostatné príplatky podľa osobitných zákonov, napr. riadiaci príplatok, osobitný príplatok podľa zákona 
o štátnej službe, príplatok za prácu nadčas, atď. 
 

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, faxy, mobilné telefóny (za 
hovory, okrem poplatkov za internetové služby, ktoré sa triedia na podpoložke 632004), pagingy, poštové a kuriérske 
služby.  

 
632004   Komunikačná infraštruktúra 

Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za užívanie rezortných, republikových a 
medzinárodných komunikačných (spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete, elektronický 
prenos dát, prístup k internetu, IP telefónia. 
 

633002   Výpočtová technika  
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600, vrátane 
materiálu k výpočtovej technike, napr. "myší", klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých 
nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, čípových kariet (napr. pre Štátnu pokladnicu). 
Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej  klasifikácie je pojem „ počítač “ uvedený vo vysvetlivke 
k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky. 
 

633003   Telekomunikačná technika 
Platby za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600 
vrátane spojovej techniky, spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového 
a obrazového spojenia. 

 
633013   Softvér 

Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich 
s používaním softvéru, ak nespĺňa kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov. 
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.   
 

633018   Licencie 
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, ak nespĺňajú kritériá 
obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, okrem výdavkov na obstaranie licencií 
súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoložke 633013. 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.  

 
633019   Komunikačná infraštruktúra  

Materiál na zabezpečenie komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortné, republikové a medzinárodné 
spojovacie siete, napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí, elektronického prenosu dát, prístupu 
k internetu.  

  
635002   Výpočtovej techniky 
  
635009   Softvéru 

Softvéru a aplikácií, napr. update – aktualizácia programového produktu vykonaním malých zásahov do existujúceho 
produktu. 

 
635010   Komunikačnej infraštruktúry 

Napr. komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortné, republikové a medzinárodné spojovacie siete, 
napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí, elektronického prenosu dát. 

 
636002   Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  

Napr. stravovacích (vrátane zeleninového pultu v jedálni), zdravotníckych, laboratórnych, tlmočníckych, 
uzamykateľných priečinkov (za prenájom priečinku na pošte, v banke a pod.), plynových fliaš, zásobníkov plynu na 
technické plyny, telefónnych liniek (vrátane telefónnych ústrední a telekomunikačnej techniky), poplašných zariadení, 
trafostaníc, 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. 

 
636006   Výpočtovej techniky 
 
636007   Softvéru 
 
636008   Komunikačnej infraštruktúry 

Napr. optických vlákien, zariadení OVID na prenos videosignálu. 
 

637009   Náhrada mzdy a platu 
Napr. 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. Ďalej sa tu triedi 
aj doplatenie rozdielu pri skrátení funkčného platu po skončení dočasného pozastavenia výkonu funkcie a po 
skončení zaradenia štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby a ostatné náhrady mzdy a platu vyplývajúce 
z osobitných predpisov. 
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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), územné plány a lesné hospodárske plány, ak 
nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, 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, zmluvne dohodnutý poplatok 
z  tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných 
prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, atď.), platobný styk - výdavky spojené 
s realizáciou platobného styku pre klientov Štátnej pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby, 
odvod nevyčerpaných príspevkov, dotácií a transferov (bežných a aj kapitálových), odvod finančných prostriedkov 
na základe rozhodnutia správy finančnej kontroly. 
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú menu za inú, je to potrebný 
vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod položkou 631. 
 

637033   Zálohy na projekty Európskej únie 
Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v súlade 
s koncepciou finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.   
Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách rozpočtovej klasifikácie podľa 
skutočnej realizácie výdavkov. 
 

637035    Dane 
Napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, úhrady za služby verejnosti 
v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované 
Slovenským rozhlasom. 
 

637036    Reprezentačné výdavky 
Napr. cattering v rámci reprezentačných výdavkov.  
 

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,  obyvateľom zariadení sociálnych služieb), štátny príspevok k pôžičkám novomanželom, na súdnu a 
mimosúdnu rehabilitáciu, 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, 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. 
 

642022   Na príspevok pri narodení dieťaťa 
 
642024    Na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

Napr. príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (jednorázový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej 
starostlivosti, jednorázový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu 
zverenému do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, osobitný opakovaný príspevok 
náhradnému rodičovi).  

 
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), dotácie v súlade s výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
(napr. dotácia na stravu, školské potreby, na motivačný príspevok).  
 

642029   Na náhradu  
Napr. zárobku pri službe v ozbrojených silách, mzdy za čas odbornej prípravy a peňažných náležitostí aktívnych záloh 
v zmysle zákona o brannej povinnosti, úpravu bytu pri presťahovaní profesionálnemu  vojakovi a policajtovi, odievania 
pracovníkov v služobnom pomere, výstroj, za nedodanú stravu, na výživu pozostalých, 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 základných práv alebo slobôd, náhrady za vyvlastnenie (používa 
Slovenský pozemkový fond), realizácia odškodnenia v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva 



 4 

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.  
 

642038   Na príplatok k prídavku na dieťa 
 
642039   Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa 
 
642040   Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu  dvoch 

rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne 
 
642041   Na rodičovský príspevok 
 
642042   Ostatné sociálne dávky 
 
644002   Ostatnej právnickej osobe 
 
651005    Štátnej pokladnici 

Splácanie úrokov v rámci refinančného systému Ministerstvom financií SR Štátnej pokladnici. Činnosti súvisiace s 
riadením rizík štátneho dlhu zabezpečuje pre Ministerstvo financií SR Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v súlade 
so zákonom č. 386/2002 Z. z. 

 
653003 Disážio   

Na tejto podpoložke sa triedi disážio z majetkových cenných papierov (akcie) a diskont z dlhových cenných papierov 
(dlhopisy, štátne pokladničné poukážky). 
  

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. 
 

711003    Softvéru  
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich 
s používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď. 

 
711004    Licencií 

Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, okrem výdavkov na 
obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoložke 711003. 

 
713002    Výpočtovej techniky 

Platby za obstaranie osobných počítačov a špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené pod hlavnou kategóriou 700.    
 

713006    Komunikačnej infraštruktúry 
Platby za obstaranie komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortné, republikové a medzinárodné 
spojovacie siete, napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 700. 
Samostatné zariadenia súvisiace s obstaraním týchto komunikačných sietí, vrátane IP telefónie. 
 

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 projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu. 
Triedia sa tu územné plány a lesné hospodárske plány, ak spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného 
majetku z kapitálových výdavkov. 
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. 
 

718002 Výpočtovej techniky 
 
718006 Softvéru 
 
718007 Komunikačnej infraštruktúry 

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

 
3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE 
 
1 . PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 
 
411005 Od fyzickej osoby 
 Napr. príjmy zo splácania sociálnej pôžičky v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. 
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411010 Od Ministerstva financií Slovenskej republiky 
Príjmy Štátnej pokladnice zo splácania istín z poskytnutých dočasne voľných peňažných prostriedkov v rámci 
refinančného systému Ministerstvom financií SR. Činnosti súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu zabezpečuje pre 
Ministerstvo financií SR Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v súlade so zákonom č. 386/2002 Z. z. 

 
452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie 

Príjmy získané z výťažku z konkurznej podstaty v konkurznom konaní, z likvidácie a exekúcie ako uspokojenie 
pohľadávok, napr. z poskytnutých úverov a z titulu vlastníctva cenných papierov (akcií). 

 
456001   Vklady do základného imania  

Príjmy súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov zo štátnych finančných aktív do základného imania subjektov 
verejnej správy. 

 
456002   Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania 
 
515 Finančné operácie medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

Príjmy z prijatých dočasne voľných peňažných prostriedkov Ministerstvom financií SR v rámci refinančného systému. 
Činnosti súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu zabezpečuje pre Ministerstvo financií SR Agentúra pre riadenie dlhu 
a likvidity v súlade so zákonom č. 386/2002 Z. z. 

 
525 Zo štátnych pokladničných poukážok  
 
526 Z dlhopisov 
526001    Krátkodobé 
526002    Dlhodobé 
 
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 
 
811006   Ministerstvu financií Slovenskej republiky 

Poskytnutie dočasne voľných peňažných prostriedkov Štátnou pokladnicou Ministerstvu financií SR v rámci 
refinančného systému. Činnosti súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu zabezpečuje pre Ministerstvo financií SR 
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v súlade so zákonom č. 386/2002 Z. z.  

 
812001    Jednotlivcovi 

Napr. poskytnutie sociálnej pôžičky v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. 
 

821008    Z finančných operácií medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky 
Splácanie istín prijatých dočasne voľných peňažných prostriedkov Ministerstvom financií SR Štátnej pokladnici v 
rámci  refinančného systému. Činnosti súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu zabezpečuje pre Ministerstvo financií 
SR Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v súlade so zákonom č. 386/2002 Z. z. 

 
822006    Zo štátnych pokladničných poukážok 
 
822007    Z dlhopisov  
 
823006    Z dlhopisov 
 
 
                       Radovan Majerský, v. r. 
       generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky 
 


