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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. februára 2005 č. 01/R/2005,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah

regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Jirátová, tel.: 02/59 58 34 66 Číslo: MF/7191/2005-71

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, kto-
rým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsob-
nosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

(oznámenie č. 566/2003 Z. z.) v znení opatre-
nia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003 (ozná-
menie č. 593/2003 Z. z.) a opatrenia zo 16. de-
cembra 2004 č. 01/R/2004 (oznámenie
č. 745/2004 Z. z.) sa mení takto:

V prílohe č. 8 sa vypúšťa položka č. 1.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca
2005.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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Usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky k uplatňovaniu niektorých ustanovení
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
č. 667/2004 Z. z., zákona č. 104/2004/ Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení

neskorších predpisov, zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 107/2004 Z. z.

o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Balážová Jana, tel.: 02/59 58 34 97 Číslo: 7075/2005–73
Bc. Slimáková Katarína, tel.: 02/59 58 34 97

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v záujme jednotného postupu pri uplatňovaní zá-
kona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z vína v znení neskorších predpisov, zákona
č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z.
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona
č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov v znení neskorších pred-
pisov a zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z piva v znení neskorších predpisov vydáva
toto usmernenie:

1. Daňové priznanie prevádzkovateľa
tranzitného daňového skladu a prevádz-
kovateľa daňového skladu pre zahranič-
ných zástupcov

a) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skla-
du uvedený v § 31 zákona č. 104/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a prevádz-
kovateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov uvedený v § 31a zákona
č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov postupuje pri podávaní daňového pri-
znania ako prevádzkovateľ daňového
skladu; ustanovenia § 11 citovaného zákona
sa uplatnia primerane.

b) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skla-
du uvedený v § 37 zákona č. 105/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a prevádz-
kovateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov uvedený v § 37a zákona

č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov postupuje pri podávaní daňového
priznania ako prevádzkovateľ daňového
skladu; ustanovenia § 14 citovaného zákona
sa uplatnia primerane.

c) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skla-
du uvedený v § 33 zákona č. 106/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a prevádz-
kovateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov uvedený v § 33a zákona
č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov postupuje pri podávaní daňového pri-
znania ako prevádzkovateľ daňového
skladu; ustanovenia § 13 citovaného zákona
sa uplatnia primerane.

d) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skla-
du uvedený v § 32 zákona č. 107/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a prevádz-
kovateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov uvedený v § 32a zákona
č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov postupuje pri podávaní daňového pri-
znania ako prevádzkovateľ daňového
skladu; ustanovenia § 12 citovaného zákona
sa uplatnia primerane.

2. Deň vzniku daňovej povinnosti pri zistení
chýbajúceho množstva liehu

Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona
č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
vzniká daňová povinnosť uvedením liehu do da-
ňového voľného obehu, a to dňom zistenia chýba-
júceho liehu v pozastavení dane alebo liehu oslo-
bodeného od dane s výnimkou množstva liehu

90 2/2005FINANČNÝ SPRAVODAJCA



1. pripadajúceho na výrobné straty, manipulač-
né straty, dopravné straty a na prirodzené
úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úra-
dom,

2. nenávratne zničeného v dôsledku nehody,
havárie, technologickej poruchy alebo vply-
vom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané col-
ným úradom na základe úradného zistenia
a potvrdenia.

Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 105/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov sa za deň zistenia
vyššie uvedených skutočností považuje deň,
kedy tieto skutočnosti zistil colný úrad.

Vznik daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1
písm. e) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov je teda viazaný na deň, kedy
colný úrad zistil chýbajúci lieh, pričom ďalšou
podmienkou je, aby straty liehu boli uznané col-
ným úradom. Vzhľadom na uvedené sa za deň
vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1
písm. e) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov považuje deň, kedy colný
úrad uznal a písomne potvrdil množstvo liehu,
ktoré je z chýbajúceho množstva liehu možné
oslobodiť od dane.

Obdobným spôsobom sa postupuje pri určení
dňa vzniku daňovej povinnosti pri zistení chýba-
júceho množstva:

– minerálneho oleja podľa § 12 ods. 1 písm. e)
zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona
č. 667/2004 Z. z.,

– vína podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona
č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov,

– tabakových výrobkov podľa § 11 ods. 1
písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov,

– piva podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona
č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o používaní alkoholometrických tabuliek

pri zisťovaní objemovej koncentrácie liehu

Referent: Ing. J. Bučanová Ingeliová, tel.: 02/59 58 34 96 Číslo: MF/4693/2005-73

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti výnosu Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100
o normách strát liehu v liehovarníckych závo-
doch a u ostatných spracovateľov liehu pre jed-
notlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu
na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu
oznamuje, že alkoholometrické tabuľky, ktoré
boli uvedené v prílohe č. 4 výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo
4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o nor-
mách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní
liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov
liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometric-
kých tabuľkách a ktoré sa používajú pri zisťovaní
objemovej koncentrácie liehu a zisťovaní množ-
stva liehu z hmotnosti liehu alebo z objemu liehu,
nie sú v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002
Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení ne-
skorších predpisov súčasťou nového výnosu Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky č. 3301/2004-100.

Problematiku alkoholometrických tabuliek
upravuje tretia časť prílohy č. 16 vyhlášky Úradu

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slo-
venskej republiky č. 210/2000 Z. z. o merad-
lách a metrologickej kontrole v znení neskorších
predpisov, do ktorej je transponovaná smernica
Rady č. 76/766/EHS z 27. júla 1976 o zblížení
zákonov členských štátov týkajúcich sa liehových
tabuliek. Keďže alkoholometrické tabuľky obsa-
hujúce výsledné hodnoty potrebné na výpočet
objemovej koncentrácie etanolu, objemového
množstva etanolu a hmotnosti etanolu vo vod-
nom roztoku etanolu sú nevyhnutnou pomôckou
ako pre správcu dane, tak aj pre daňové subjek-
ty pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu a zá-
sob liehu, zabezpečuje sa ich úprava Sloven-
skou technickou normou.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky od-
porúča do termínu vydania alkoholometrických ta-
buliek používať alkoholometrické tabuľky, ktoré
tvorili prílohu č. 4 výnosu Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky č. 2914/2003-100.
Zároveň dávame do pozornosti, že medzinárod-
né alkoholometrické tabuľky sú k dispozícii na
stránke Medzinárodnej organizácie legálnej met-
rológie v časti publikácie.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky k spôsobu a rozsahu predkladania
výsledkov kontrol oznámených kontrolnými orgánmi oprávnenými vykonať

finančné kontroly a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami
pre zabezpečenie správneho konania

Referent: Ing. Bartková, tel.: 02/59 58 31 21 Číslo: MF/7045/2005-911
Hollý, tel.: 02/59 58 20 38 Dňa 14. 02. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na
jednotnú aplikáciu ustanovenia § 31 ods. 9 a 10
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vydáva
pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah pred-
kladania výsledkov kontrol oznámených kontrol-
nými orgánmi oprávnenými vykonať finančné kon-
troly a kontroly nakladania s verejnými prostried-
kami a postup správnych orgánov pred začatím
správneho konania v súlade so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967
Zb.“), vo veci ukladania sankcií (odvodu, penále
a pokuty) za porušenie finančnej disciplíny podľa
ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 Z. z..

Článok 1

Oznamovacia povinnosť

Podľa ustanovenia § 31 ods. 9 zákona
č. 523/2004 Z. z. odvod, penále a pokutu za
porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s ve-
rejnými prostriedkami ukladá a vymáha ten kon-
trolný orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je
oprávnený vykonávať kontrolu alebo dozor ve-
rejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. Odvod, pe-
nále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny
štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou prí-
spevkovou organizáciou alebo za porušenie fi-
nančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo
fyzickou osobou pri nakladaní s prostriedkami
štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej
únie ukladá príslušná správa finančnej kontroly
v súlade so zákonom č. 440/2000 Z. z. o sprá-
vach finančnej kontroly v znení neskorších pred-
pisov, ktorá ich aj vymáha. Ak porušenie finanč-
nej disciplíny zistí iný orgán, ktorý má podľa oso-

bitných predpisov právo na výkon takejto kontro-
ly, oznámi vec za účelom uloženia odvodu, pe-
nále a pokuty príslušnej správe finančnej kontro-
ly. V prípade potreby odvod, penále a pokutu
môže uložiť a vymáhať Ministerstvo financií Slo-
venskej republiky.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 10 zákona
č. 523/2004 Z. z., ak porušenie finančnej dis-
ciplíny zistí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky, je povinný oznámiť porušenie finanč-
nej disciplíny, za účelom uloženia odvodu, pená-
le a pokuty príslušnému kontrolnému orgánu ale-
bo orgánu dozoru štátu.

Článok 2

Podklady pre rozhodnutie

Podkladom pre vydanie rozhodnutí v správ-
nom konaní sú najmä podania, návrhy a vyjadre-
nia účastníkov konania, dôkazy (výsluchy sved-
kov, znalecké posudky, listiny, ohliadka), ako aj
skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti a ďal-
šie relevantné skutočnosti, nevyhnutné pre zdoku-
mentovanie prípadov porušenia finančnej discip-
líny v konaní o uložení sankcií podľa zákona
č. 523/2004 Z. z.. Za týmto účelom kontrolný
orgán oznámi a predloží príslušnému správnemu
orgánu výsledky kontroly a spisovú dokumentá-
ciu s prílohami, ktorá obsahuje najmä:

– správu o výsledku následnej finančnej kontro-
ly vrátane jej dodatkov z kontrol vykonaných
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, v znení zákona
č. 618/2004 Z. z., resp. protokol o výsledku
kontroly vrátane jeho dodatkov, z kontrol vy-
konaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z.
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej

2/2005 93FINANČNÝ SPRAVODAJCA



republiky v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
s presnou právnou kvalifikáciou jednotlivých
kontrolných zistení, s uvedením porušenia
konkrétneho ustanovenia príslušného vše-
obecne záväzného právneho predpisu,

– zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku
následnej finančnej kontroly, resp. protokolu
o výsledku kontroly,

– písomné vyjadrenia a námietky kontrolova-
ného subjektu ku kontrolným zisteniam,

– písomný doklad o vysporiadaní sa kontrolné-
ho orgánu s námietkami kontrolovaného sub-
jektu,

– doklad o právnej subjektivite kontrolovaného
subjektu (napr. fotokópia výpisu z obchodné-
ho registra, zriaďovacej alebo zakladacej lis-
tiny, s uvedením identifikačných údajov
organizácie /IČO/),

– všetky písomnosti preukazujúce kontrolné zis-
tenia súvisiace s porušením finančnej disciplí-
ny, t. j. dôkazy o porušení všeobecne
platných právnych predpisov pri nakladaní
s verejnými prostriedkami, alebo o nedodrža-
ní podmienok, za ktorých sa verejné pro-
striedky poskytli,

– zmluvy a ich dodatky, prídelové a rozpisové
listy, oznámenia, príp. dohody o poskytnutí
verejných prostriedkov, podmienky ich po-
skytnutia, čerpania a vyúčtovania,

– bankové výpisy dokumentujúce poukázanie
verejných prostriedkov na peňažný účet kon-
trolovaného subjektu, t. j. konečného príjem-
cu verejných prostriedkov,

– písomnú dokumentáciu o čerpaní verejných
prostriedkov a zistených nedostatkoch v ich
čerpaní, nedodržaní účelovosti a časového
určenia ( dodávateľské faktúry – daňové do-
klady, preddavkové faktúry, „proforma“ fak-
túry, bankové výpisy súvisiace s predmetnými
úhradami, pokladničné doklady, zmluvy
o dielo a ich dodatky, objednávky, dodacie
listy, súpisy vykonaných prác, preberacie
protokoly, vyúčtovania poskytnutých pro-
striedkov, zúčtovania so štátnym rozpočtom,
časti účtovných zostáv z účtovníctva súvisia-

ce s konkrétnym kontrolným zistením, a pod.),
t. j. všetky písomnosti a prvotné účtovné do-
klady preukazujúce porušenie finančnej dis-
ciplíny,

– vyčíslenie penále ku každému kontrolnému
zisteniu s uvedením obdobia porušenia fi-
nančnej disciplíny,

– potvrdenie súhlasnosti fotokópií dokladov
s ich originálmi orgánom kontroly,

– celkové zhrnutie porušenia finančnej disciplí-
ny s osobitným vyčíslením výšky v akej bola
porušená finančná disciplína, výšky penále,
resp. predložením návrhu na uloženie výšky
pokuty podľa ustanovenia § 6 zákona
č. 523/2004 Z. z.,

– ďalšie návrhy kontrolného orgánu na podpo-
ru svojich kontrolných zistení a tvrdení, všetky
dôkazy, ktoré sú mu známe s tým, že na do-
kazovanie použije všetky prostriedky, ktorý-
mi môže zistiť a objasniť jednotlivé kontrolné
zistenia.

Článok 3

Overenie podkladov správnym orgánom

Pred začatím správneho konania s cieľom od-
strániť prípadné nedostatky pri postúpených vý-
sledkoch kontrol, právne neodôvodnených a ne-
presvedčivých porušeniach finančnej disciplíny,
príslušný správny orgán:

1. preskúma kompletný spisový materiál, posúdi
či predložené podklady sú postačujúce pre
právnu kvalifikáciu kontrolných zistení a pre
uloženie sankcií podľa zákona č. 523/2004
Z. z. a nadväzujúcich právnych predpisov.
V prípade ich neúplnosti je správny orgán po-
vinný vrátiť neúplné podklady (spisovú do-
kumentáciu) kontrolnému orgánu a požiadať
o ich doplnenie a odstránenie nedostatkov
v lehote určenej príslušným správnym orgá-
nom.

2. posúdi a zhodnotí, či predložené kontrolné
zistenia možno považovať za preukázané, či
vykonané dôkazy sú postačujúce, alebo či
treba vykonať ďalšie dôkazy, alebo či si tre-
ba obstarať aj iné podklady pre začatie
správneho konania. V prípade potreby po-
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žiada kontrolný orgán opakovane o doplne-
nie podkladov.

3. v prípade, keď ani po opakovanom vyžiada-
ní doplnenia podkladov pre začatie správne-
ho konania neobdrží materiál v súlade s Čl. 2
tohto pokynu, považuje podanie kontrolného
orgánu za podnet na vykonanie opakovanej
kontroly Ministerstvom financií SR, sekciou
systému verejnej vnútornej finančnej kontroly
alebo príslušnou správou finančnej kontroly.

Článok 4

Začatie správneho konania

Po obdržaní a overení kompletných podkla-
dov z vykonanej kontroly, správny orgán zašle
účastníkovi konania oznámenie o začatí správ-
neho konania podľa § 18 zákona č. 71/1967
Zb. s primeranou lehotou na vyjadrenie účastní-

ka konania a zabezpečí všetky procesné úkony
v súlade s citovaným zákonom.

Článok 5
Účinnosť

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom zverej-
nenia vo Finančnom spravodajcovi.

Článok 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa „Pokyn Ministerstva financií Sloven-
skej republiky k spôsobu a rozsahu predkladania
výsledkov kontrol oznámených kontrolnými or-
gánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly
a kontroly hospodárenia s prostriedkami štátne-
ho rozpočtu a Európskych spoločenstiev pre za-
bezpečenie správneho konania“, vydaný pod
číslom 8224/2004-911.

Ing. Renata Lajošová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie systému
verejnej vnútornej finančnej kontroly
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Pokyn
na zúčtovanie finančných vzťahov podnikateľských subjektov,

príspevkových a rozpočtových organizácií, ústredných orgánov
a ostatných neziskových organizácií so štátnym rozpočtom za rok 2004

Referent: PhDr. Ivan Tadial, č.tel.: 02/5958 2230 Číslo: MF/006792/2005-441

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďa-
lej len MF SR) podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pra-
vidlách“) vydáva pokyn na zúčtovanie finanč-
ných vzťahov podnikateľských subjektov, prí-
spevkových a rozpočtových organizácií, ústred-
ných orgánov a ostatných neziskových organizá-
cií so štátnym rozpočtom za rok 2004 (ďalej len
„pokyn”):

I. Zúčtovanie prídelov

1. Zúčtovanie kapitálových výdavkov

1. 1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapi-
tálové výdavky poskytované podnikateľ-
ským subjektom, príspevkovým organizá-
ciám a verejným vysokým školám vedené
na účtoch v Štátnej pokladnici, resp. v NBS
rozpočtované v rozpočte na rok 2004,
vrátane príspevkov a dotácií poskytnutých
zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnic-
kým osobám a kapitálové transfery na rôz-
nych úrovniach.

1. 2. Ústredný orgán (zriaďovateľ) z podkla-
dov za jednotlivé organizácie spracuje
formulár „Finančné zúčtovanie za rok
2004“ (Príloha č. 1) podľa stanovenej
štruktúry.

1. 3. Ministerstvo pôdohospodárstva SR predlo-
ží MF SR zúčtovanie dotácií len v celko-
vom sumári, v ktorom budú obsiahnuté
okruhy smerovania:

– dotácie na obstaranie strojov, prístro-
jov, zariadení, stavieb v poľnohospo-

dárskej výrobe, potravinárskej výrobe
a energetike,

– dotácie na obstaranie sadov, vinohra-
dov, zariadení na spracovanie drobné-
ho ovocia, skladov,

– obstaranie majetku a technológie.

2. Zúčtovanie dotácií (položka 644 bežných
transferov)

2. 1. Predmetom finančného zúčtovania sú dotá-
cie poskytnuté nefinančným subjektom -
podnikateľom v jednotlivých ústredných or-
gánoch. Príspevkové a neziskové organizá-
cie predložia príslušnému ústrednému orgá-
nu zúčtovanie dotácií na formulári „Finanč-
né zúčtovanie za rok 2004“.

2. 2. Ústredné orgány v rámci formulára „Fi-
nančné zúčtovanie za rok 2004“ uvedú
prehľad príjemcov dotácií, sumarizovaný
podľa jednotlivých výdavkových titulov
(podľa štruktúry uvedenej v rozpisovom lis-
te, resp. aktualizovanej po rozpočtových
opatreniach).

2. 3. Finančné zúčtovanie dotácií do agrokom-
plexu so štátnym rozpočtom vykoná Minis-
terstvo pôdohospodárstva SR s príjemcom
dotácie takto: Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR formou oznámenia vyzve príjemcu
dotácie na odsúhlasenie (zúčtovanie) do-
tácií podľa jednotlivých druhov, ktoré mu
boli poskytnuté v priebehu roka. Zároveň
zaviaže príjemcu dotácie, aby formou
prehlásenia potvrdil príjem dotácií podľa
jednotlivých druhov, dodržanie časového
použitia (r. 2004) a účelovosť ich použitia
podľa jednotlivých podmienok poskytnu-
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tia. V oznámení je potrebné príjemcu dotá-
cií upozorniť:

– na povinnosť vrátiť na účet Ministerstva
pôdohospodárstva SR - „Vratky dotácií
poľnohospodársko-potravinárskeho kom-
plexu” dotácie, ktoré nepoužil v priebehu
rozpočtového roka a dotácie, pri ktorých
neboli dodržané stanovené podmienky.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR predloží
MF SR zúčtovanie dotácií do agrokomplexu na
formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2004“
v členení podľa paragrafov vo výnosoch MP SR
č.152/2004-100 a 806/2004-100 a v členení
podľa jednotlivých usmernení ministra pôdohos-
podárstva SR.

2. 4. Slovenská záručná a rozvojová banka,
a. s., Bratislava zúčtuje všetky finančné
prostriedky, ktoré obdržala zo štátneho
rozpočtu v roku 2004 podľa jednotli-
vých výdavkových titulov (programov).
Súčasne uvedie názov subjektu, sumu
a dátum poukázania rozpočtových pro-
striedkov. Prehľad predloží v termíne do
15. 3. 2005:

– MF SR, odboru správy finančného trhu
a odboru financovania verejných výdav-
kov za prostriedky poskytnuté banke Mi-
nisterstvom financií SR,

– Ministerstvu hospodárstva SR za pro-
striedky poskytnuté banke Minister-
stvom hospodárstva SR.

3. Dotácie, návratné finančné výpomoci a štát-
ne záruky za úvery poskytnuté MF SR podni-
kateľským subjektom

Tieto vzťahy sa vysporiadajú v zmysle prísluš-
ných rozhodnutí, resp. zmlúv, na základe ktorých
boli poskytnuté.

II. Zúčtovanie bežných transferov za prí-
spevkové a neziskové organizácie a ve-
rejné vysoké školy

1. Predmetom finančného zúčtovania sú bežné
transfery poskytnuté príspevkovým organizá-
ciám, štátnemu fondu, verejným vysokým ško-
lám, občianskym združeniam a nadáciám

a ostatným neziskovým právnickým osobám,
súkromným školám a súkromným školským
zariadeniam, cirkevným školám a cirkevným
školským zariadeniam, cirkvám, ďalším orga-
nizáciám a subjektom.

2. Subjekty podľa bodu 1 predložia príslušné-
mu ústrednému orgánu zúčtovanie bežných
transferov na formulári „Finančné zúčtovanie
za rok 2004“.

3. Ústredné orgány predložia zúčtovanie bež-
ných transferov podľa štruktúry stanovenej
v rámci formulára „Finančné zúčtovanie za
rok 2004“.

4. Zúčtovanie finančných prostriedkov na štátnu
prémiu poskytovanú stavebnému sporiteľovi
vykoná MF SR - odbor štátneho dozoru,
v zmysle dohôd a listov, na základe ktorých
boli poskytnuté v roku 2004 a zúčtovanie
predloží v termíne do 31. 3. 2005.

5. Zúčtovanie finančných prostriedkov na boni-
fikáciu hypotekárnych úverov vykoná MF SR -
odbor správy finančného trhu v zmysle do-
hôd a listov, na základe ktorých boli poskyt-
nuté v roku 2004 a zúčtovanie predloží do
31. 3. 2005.

III. Zúčtovanie dotácií podľa § 4a ods. 9 zá-
kona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách
a iných podobných hrách v znení neskor-
ších predpisov

1. Zúčtovanie dotácie predložia prijímatelia mi-
nisterstvu financií, odboru financovania verej-
ných výdavkov, podľa vzoru v Prílohe č. 2
v termíne do 31. 3. 2005. V prípade poskyt-
nutia finančných prostriedkov štátnym roz-
počtovým alebo štátnym príspevkovým
organizáciám prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly budú tieto prostriedky zúčtované
v rámci zúčtovania finančných vzťahov kapi-
tol so štátnym rozpočtom.

2. V rámci zúčtovania sa zúčtujú aj vzťahy štát-
neho rozpočtu s kapitolou Ministerstva škol-
stva SR (doplatenie podielu z výťažkov lotérií
v zmysle § 4a) odsek 9, zákona SNR
č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podob-
ných hrách).
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IV. Zúčtovanie finančných vzťahov so Vše-
obecnou zdravotnou poisťovňou a So-
ciálnou poisťovňou

IV. A. Zúčtovanie poistného plateného štá-
tom za určené skupiny osôb na zdra-
votné poistenie, na starobné a invalid-
né poistenie, zúčtovanie dávok, ktoré
platí štát

1. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vy-
koná:

Zúčtovanie poistného plateného štátom za ur-
čené kategórie osôb za rok 2004 podľa § 10
ods. 6 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdra-
votnom poistení, financovaní zdravotného poiste-
nia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podni-
kových a občianskych zdravotných poisťovní
v znení neskorších predpisov a v zmysle „Výnosu
Ministerstva zdravotníctva SR č. 4430/A/1999
zo dňa 15. decembra 1999, ktorým sa vydávajú
pravidlá čerpania a zúčtovania poistného plate-
ného štátom a Národným úradom práce a pra-
vidlá hospodárenia s osobitným účtom povinné-
ho zdravotného poistenia“ a predloží ho MF SR
do 31. 3. 2005.

Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť fi-
nančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto
Ministerstvo zdravotníctva SR vysporiada so Vše-
obecnou zdravotnou poisťovňou a poukáže na
účet MF SR číslo 7000120485/8180, „Iné ne-
daňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici.

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou vy-
koná:

Zúčtovanie štátom plateného poistného na
starobné a invalidné poistenie za zákonom urče-
né skupiny osôb za rok 2004 podľa § 128 záko-
na č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
v znení neskorších predpisov v zmysle výnosu Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
č. 158/04-II/1 zo dňa 16.3. 2004, ktorým sa
upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní po-
istného plateného štátom a predloží ho MF SR do
31. 3. 2005.

Zúčtovanie dávok, ktoré platí štát podľa
§ 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov za rok
2004.

Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť fi-
nančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vysporiada so Sociálnou poisťovňou a poukáže
na účet MF SR „Iné nedaňové príjmy 2”, vedené-
ho v Štátnej pokladnici pod číslom
7000120485/ 8180, s dátumom splatnosti naj-
neskôr 31. 3. 2005.

IV.B. Zúčtovanie návratnej finančnej výpo-
moci poskytnutej Všeobecnej zdra-
votnej poisťovni

Návratná finančná výpomoc bude usporiada-
ná v zmysle zmluvy, na základe ktorej boli po-
skytnuté finančné prostriedky.

IV.C. Zúčtovanie návratnej finančnej výpo-
moci poskytnutej Veriteľovi, a. s.

Návratná finančná výpomoc bude usporiada-
ná v zmysle zmluvy, na základe ktorej boli po-
skytnuté finančné prostriedky.

V. Zúčtovanie prostriedkov štátneho roz-
počtu, na ktoré bola povolená výnimka
z časového použitia

Správcovia jednotlivých rozpočtových kapitol
zúčtujú osobitne finančné prostriedky poskytnuté
zo štátneho rozpočtu v roku 2003, na ktoré bola
povolená výnimka z časového použitia (vrátane
prostriedkov prevedených na osobitný účet dofi-
nancovania programov) a ktoré podliehajú zúč-
tovaniu v zmysle tohto pokynu.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Finančné zúčtovanie sa vykoná na formulári
„Finančné zúčtovanie za rok 2004”. Vyplne-
ný formulár predložia v týchto termínoch:

a) organizácie (podnikateľské subjekty)
do 15. 3. 2005 príslušnému ústrednému
orgánu (ak správcom dotácií je ústredný
orgán),

b) ústredné orgány MF SR do 31. 3. 2005
(odsúhlasený a čitateľne potvrdený).

2. Subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu podliehajúce finančné-
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mu zúčtovaniu, odvedú na účet príslušného
ústredného orgánu:

a) úspory z nesplnených plánovaných úloh
a úspory zo zrušených úloh,

b) transfery a dotácie poskytnuté zo štátne-
ho rozpočtu nepoužité na plnenie kon-
krétnych úloh (pokiaľ neboli vrátené
v rámci vyúčtovania vykonaného po spl-
není úloh),

c) transfery a dotácie pri nedodržaní pod-
mienok stanovených zriaďovateľom.

3. Príspevkové organizácie vykonajú v zmysle
§ 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravid-
lách zúčtovanie finančných vzťahov s roz-
počtom zriaďovateľa.

4. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym
rozpočtom za rok 2004 sa vykoná a uvedie
v Sk a halieroch na dve desatinné miesta.

5. Formulár „Finančné zúčtovanie za rok
2004“ sa nepredkladá štatistickým úradom.

6. Vratky vyplývajúce z finančného zúčto-
vania odvedie organizácia s dátumom
splatnosti najneskôr 15. 3. 2005 na účet
zriaďovateľa - účet cudzích prostriedkov,
z ktorého tento poukáže vratky jednou sumou
na účet MF SR „Iné nedaňové príjmy 2”, ve-
deného v Štátnej pokladnici pod číslom
7000120485/8180, s dátumom splatnosti
najneskôr 31. 3. 2005.

7. Ak z vyplneného formulára „Finančné zúčto-
vanie za rok 2004” vyplynie nárok na dopla-
tok, tento sa usporiada prostredníctvom
ústredného orgánu. Doplatky budú poukáza-
né MF SR po schválení finančného zúčtova-
nia za rok 2004 ústrednému orgánu, ktorý
zabezpečí ich usporiadanie.

8. Správcovia rozpočtových kapitol vypracujú
o plnení celkových vzťahov k štátnemu
rozpočtu za zúčtovací rok 2004 správu
(podpísanú ministrom - správcom rozpočto-
vej kapitoly), ktorú predložia MF SR s for-
mulármi „Finančné zúčtovanie za rok
2004“ podľa príloh 1 a 2 s návrhom na
zúčtovanie preplatkov, nedoplatkov, po-
skytnutých dotácií alebo príspevkov zo
štátneho rozpočtu v termíne do 31. 3. 2005.

9. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym
rozpočtom za Tlačovú agentúru SR, Sloven-
ský rozhlas a Slovenskú televíziu za rok
2004 vykoná Ministerstvo kultúry SR.

10. Štátny fond predloží zúčtovanie použitia pro-
striedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
príslušnému správcovi rozpočtovej kapitoly,
ktorý tieto vzťahy premietne vo formulári „Fi-
nančné zúčtovanie za rok 2004“.

11. Zúčtovanie prostriedkov z rezervy predsedu
vlády vykoná Úrad vlády SR v zmysle plat-
ných všeobecne záväzných právnych pred-
pisov, ako aj podmienok určených pri
poskytovaní týchto prostriedkov.

12. Zúčtovanie prostriedkov z rezervy vlády
predložené odboru financovania verejných
výdavkov (v termíne do 15. 2. 2005) zahrnie
správca rozpočtovej kapitoly do celkového
zúčtovania za kapitolu.

13.Všetky subjekty, ktoré v zmysle pokynu za-
sielajú finančné prostriedky na účet finanč-
ného zúčtovania č. 7000120485/8180
„Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej
pokladnici, súčasne s poukázanou sumou
pošlú MF SR, odboru štátneho výkazníctva
a účtovníctva a odboru financovania verej-
ných výdavkov avízo o vykonanej platbe
s podrobným rozpisom, za ktoré subjekty
bola platba realizovaná a v akej výške.

14. Nedodržanie termínov pre poukázanie pro-
striedkov, vyplývajúcich zo zúčtovania fi-
nančných vzťahov so štátnym rozpočtom za
rok 2004, určených v tomto pokyne, sa pova-
žuje za porušenie finančnej disciplíny a pod-
lieha sankciám podľa § 31 zákona
o rozpočtových pravidlách.

15. Výsledky finančného zúčtovania, premietnuté
v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predme-
tom finančných kontrol. Zistené nedostatky
budú podliehať sankciám podľa príslušných
zákonov vrátane zákona o rozpočtových pra-
vidlách.

16. Organizácia vyplní formulár „Finančné zúčto-
vanie za rok 2004“ v nadväznosti na účtov-
níctvo a platby realizované v príslušnej banke
k 31. 12. 2004. Správcovia rozpočtových ka-
pitol zabezpečia, aby údaje o skutočnostiach
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boli v súlade s účtovníctvom a „Pokynmi pre
účtovnú závierku roka 2004".

17. Na základe záverečného zúčtovania finanč-
ných vzťahov so štátnym rozpočtom schvále-
ného ministrom financií vykonajú príslušné
subjekty finančné vysporiadanie vzťahov so
štátnym rozpočtom, t. j. odvedú sa preplatky,
nedoplatky a vratky dotácií v termíne urče-
nom ministrom financií.

18. Ak zo závažných dôvodov záverečné zúčto-
vanie minister financií neschváli, bude dôvod
neschválenia oznámený príslušnému správ-
covi rozpočtovej kapitoly, ktorý predloží ná-
vrh na záverečné zúčtovanie preplatkov
a nedoplatkov vláde SR.

19. Zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu pre
obce (mestá) a VÚC, poskytnuté z rozpočto-
vej kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam
a vyšším územným celkom a z kapitoly Vše-
obecná pokladničná správa bude vykonané
podľa „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťa-
hov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí za
rok 2004“ (j. č. MF/006770/2005-442)
a „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov

štátneho rozpočtu k rozpočtom vyšších územ-
ných celkov za rok 2004“ (j. č. MF/006772/
2005-442).

20. Prostriedky štátneho rozpočtu poskytnuté
v roku 2004, na ktoré bola ministrom financií
povolená výnimka z časového použitia,
a ktoré podliehajú zúčtovaniu v zmysle „Po-
kynu...“, sa zúčtujú spôsobom a v termíne ur-
čenom individuálnymi listami, ktorými bola
výnimka z časového použitia povolená.

21. Prostriedky, ktoré boli vrátené (na vý-
davkový účet) v tom roku, kedy bola po-
skytnutá dotácia, nie sú predmetom
zúčtovania.

22. Správcovia rozpočtových kapitol sú povinní
predložiť ministerstvu financií ďalšie informá-
cie súvisiace s finančným zúčtovaním, ak o to
príslušný útvar ministerstva financií požiada.

23. Všetky zúčastnené subjekty pri nakladaní
a hospodárení s prostriedkami štátneho roz-
počtu sú povinné dodržiavať finančnú discip-
línu v súlade s § 31 zákona o rozpočtových
pravidlách.

Ing. František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Príloha č. 1

Finančné zúčtovanie za rok 2004

Kapitola: v Sk a hal. na dve desatinné miesta

Schválený
rozpočet na

r. 2004

Rozpočet
po rozpoč.

opatreniach

Skutočné
čerpanie Predpisx)

Časové
výnimky
spoluxx)

z toho účet
dofinanco.
programov

ŠR
+dostane
-poskytne

xxx)

a 1 2 3 4 5 6 7

Spolu (kateg. 720 + 640)

720 - Kapitálové transfery spolu - z toho:

721001 - Príspevkovým organizáciám
- spolu

721003 - Verejnej vysokej škole - spolu

722 - Kapitálové transfery jednotlivcom
a neziskovým právnickým
osobám-spolu

723 - Kapitálové transfery nefinančným
právnickým osobám - spolu

724 - Kapitálové transfery na rôznej
úrovni - spolu

640 - Bežné transfery spolu  -  z toho:

641001 - Príspevkové organizácie spolu

641002 - Štátnemu fondu

641008 - Verejnej vysokej škole

642 - Bežné transfery jednotlivcom, ne-
zisk. právnic. osobám a poskytov.
zdrav. starostliv., -spolu, v tom:

642001 - Občianskym združeniam
a nadáciám-spolu

642002 - Neziskovým organizáciám, kt.
poskytujú všeobecne prospešné
služby

642003 - Neziskovým organizáciám,
kt. poskytujú prevažne soc. služby
- spolu

642004 - Cirkevným školám



Schválený
rozpočet na

r. 2004

Rozpočet
po rozpoč.

opatreniach

Skutočné
čerpanie Predpisx)

Časové
výnimky
spoluxx)

z toho účet
dofinanco.
programov

ŠR
+dostane
-poskytne

xxx)

a 1 2 3 4 5 6 7

642005 - Súkromným školám

642007 - Cirkvám, náboženským spo-
ločnostiam a cirkevnej charite

642009 - Nefinančným právnickým oso-
bám

642010 - Politic. stranám a politic. hnu-
tiam

642011 - Odborovým organizáciám

642... - ostatné, ktoré podliehajú zúčto-
vaniu

644 - Dotácie nefin. subjektom - právnic.
osobám a fyzic. osobám - podni-
kateľom - spolu

členenie podľa Rozpisového listu

Skutočné čerpanie - podľa Štátnej pokladnice

x) Predpis - vyjadruje výšku prostriedkov vynaložených organizáciou na stanovený účel, ktoré kapitola po pre-
verení splnenia podmienok uzná za oprávnené (do predpisu sa nezahrňujú časové výnimky)

xx) výnimky z časového použitia v zmysle § 54 bod (1) písm. f) a § 10 bod 10 zákona č. 303/1995 Z. z.
v z.n.p.

xxx) +dostane prostriedky, ktoré je príslušná kapitola povinná vrátiť na príjmový účet zúčtovania
č. 7000120485/8185

–poskytne prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje vrátiť zo ŠR na svoj účet cudzích prostriedkov

Vypracoval (meno): Podpis: č. tel.:

Schválil (meno): Podpis: č. tel.:



Príloha č. 2

Zúčtovanie finančných prostriedkov z výťažku z lotérií alebo iných podobných hier
poskytnutých v roku 2004 podľa § 1 výnosu Ministerstva financií SR z 25. februára 2004

č. 2552/2004 – 44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Názov a adresa subjektu:

Účel, na ktorý
boli finančné
prostriedky
poskytnuté

Číslo listu
MF SR

Celková výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Celková výška
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel Výška výnosov z poskytnutých
finančných prostriedkov,
dátum ich úhrady a číslo účtu,
na ktorý boli poukázané

1 2 3 4 5 6

Vypracoval:

Dátum:

Telefónne číslo (vrátane predvoľby)

Odtlačok pečiatky Podpis štatutárneho zástupcu
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m)

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona

Referent: Ing. Ela Bajbarová, tel.: 02/59 58 24 41 číslo: MF/7415/2005-421

V záujme jednotnej aplikácie ustanovenia § 7
ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zá-
kon“) Ministerstvo financií SR vydáva toto meto-
dické usmernenie:

Príjmami štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1
písm. m) zákona sú výnosy z prostriedkov štátne-
ho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa
poskytli prostriedky štátneho rozpočtu, odvádza
do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, kto-
rý z nich vznikol, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti
poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý popla-
tok, ak ich vedie na samostatnom účte. Podľa § 31
ods. 1 písm. d) zákona je neodvedenie výnosu
z verejných prostriedkov - teda aj z prostriedkov
štátneho rozpočtu porušením finančnej disciplíny.

Poskytovateľ pri poskytnutí prostriedkov štát-
neho rozpočtu určí príjemcovi (v zmluve, liste,

oznámení) rozsah a lehotu na vykonanie odvodu
výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu. Leho-
ta a rozsah odvádzania výnosov z prostriedkov
štátneho rozpočtu môže vyplývať aj z osobitné-
ho predpisu. Nedodržanie takto určeného alebo
ustanoveného rozsahu a lehoty je porušením fi-
nančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. d) zá-
kona.

V prípade, že rozsah a lehota na odvedenie
výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu do príj-
mov štátneho rozpočtu nie je ustanovená alebo
určená poskytovateľom, príjemca odvedie
vzniknutý výnos neodkladne po skončení lehoty
na použitie prostriedkov najneskôr v lehote
a v rozsahu určenom v Postupe pre zúčtovanie
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, kto-
rý určuje Ministerstvo financií SR v súlade s § 8
ods. 2 zákona.

František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. februára 2005,

ktorým sa ustanovuje predkladanie údajov o finančných aktívach
a pasívach pre potreby hodnotenia verejných financií v roku 2005

Referent: Ing. Beňo, tel.: 02/59 58 21 39 Číslo: MF/5730/2005-341
Ing. Sasinková, tel.: 02/57 26 27 07 k prílohe č. 3
Ing. Orlíková, tel.: 02/59 27 84 14 k prílohe č. 4

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďa-
lej len ministerstvo) podľa § 14 ods. 6 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustano-
vuje:

Čl. 1

1. Týmto pokynom sa ustanovuje predkladanie
údajov, ktoré určujú príslušné nariadenia Eu-
rópskej komisie o sektorovom členení finanč-
ných aktív a pasív pre potreby hodnotenia
verejných financií v členských krajinách Eu-
rópskej únie.

2. Rozsah, usporiadanie a obsahové vymedze-
nie údajov je uvedené v prílohe č. 1 a 2 tohto
pokynu.

Čl. 2

Subjektami, ktoré predkladajú údaje, sú:

1. správcovia rozpočtových kapitol,

2. štátne príspevkové organizácie podľa prílo-
hy č. 5/1,

3. štátne fondy,

4. Fond národného majetku SR,

5. Slovenský pozemkový fond,

6. Sociálna poisťovňa,

7. zdravotné poisťovne,

8. verejné vysoké školy,

9. Veriteľ, a. s.,

10. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou,

11. Slovenská konsolidačná a. s.,

12. vyššie územné celky a vybrané príspevkové
organizácie v pôsobnosti vyšších územných
celkov podľa prílohy č. 5/2,

13. obce s počtom obyvateľov vyšším ako 3 000
a vybrané príspevkové organizácie v pôsob-
nosti obcí podľa prílohy č. 5/2 okrem malých
príspevkových organizácií.

Čl. 3

1. Požadované údaje z prílohy č. 1 sa spraco-
vávajú a predkladajú štvrťročne. Po prvýkrát
sa predložia za 1. štvrťrok 2005.

2. Požadované údaje z prílohy č. 2 sa spracujú
a predložia len za celý rok 2005.

3. Pri predkladaní údajov sa postupuje nasle-
dovne:

a) štátne príspevkové organizácie a prí-
spevkové organizácie v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov určené v Čl. 2
v bodoch 2 a 12 prenesú a nahrajú pod-
ľa príručky užívateľa MPD – Modul na
prenos dát modulu Výkazníctvo do infor-
mačného systému Štátnej pokladnice
(ďalej len IS ŠP modul Výkazníctvo1)

údaje výkazov v Sk do IS ŠP v štruktúre
podľa prílohy č. 3 a jedno vyhotovenie
výkazov v tis. Sk podpísané štatutárnym
orgánom predložia zriaďovateľovi do
40 dní po skončení štvrťroka, resp. roka.

Zriaďovateľ skontroluje v IS ŠP údaje
predložené ním zriadenými príspevkový-
mi organizáciami. Odsúhlasené údaje
potvrdí zriaďovateľ Štátnej pokladnici
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1) Príručky pre užívateľa IS ŠP sú uložené na web stránke Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk v záložke Servis klien-
tov, Výkazníctvo, Príručky.



podľa príručky užívateľa Schvaľovanie
správnosti údajov modulu Výkazníctvo1)

do 45 dní po skončení štvrťroka, resp.
roka.

b) Správcovia rozpočtových kapitol, vyššie
územné celky a subjekty uvedené v Čl. 2
v bodoch 3 až 10 prenesú a nahrajú
podľa príručky užívateľa MPD – Modul
na prenos dát modulu Výkazníctvo1)

údaje výkazov v Sk do IS ŠP v štruktúre
podľa prílohy č. 3 k tomuto pokynu do
45 dní po skončení štvrťroka, resp. roka
a jedno vyhotovenie výkazov v tis. Sk
podpísané štatutárnym orgánom predlo-
žia ministerstvu, samostatnému oddeleniu
implementácie štatistických štandardov,
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava.

c) Subjekt uvedený v Čl. 2 v bode 11 pred-
loží požadované údaje na magnetic-
kom médiu (disketa formátu MS DOS
3,5“ 1,44 MB) Štátnej pokladnici, odd.
Bilancie a výkazníctvo, Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15 v štruktúre podľa
prílohy č. 3 do 40 dní po skončení štvrť-
roka, resp. roka a jedno vyhotovenie vý-
kazov v tis. Sk podpísané štatutárnym or-
gánom predloží ministerstvu, samostat-
nému oddeleniu implementácie štatistic-
kých štandardov, Štefanovičova 5,
817 82 Bratislava.

d) Obce predložia požadované údaje vrá-
tane údajov za príspevkové organizá-
cie v ich pôsobnosti určené v Čl. 2
v bode 13 príslušnému metodikovi na
daňovom úrade v týchto termínoch: za
I., II. a III. štvrťrok do 20 dní a za
IV. štvrťrok do 25 dní po skončení prí-

slušného obdobia na magnetickom mé-
diu (disketa formátu 3,5“, 1,44 MB)
a jedno vyhotovenie výkazov podpísa-
né štatutárnym orgánom obce.

Daňové úrady zabezpečia kontrolu
údajov, nahranie údajov na magnetické
médium a ich predloženie do DataCen-
tra, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
alebo zaslanie e-mailom na adresu
meno@datacentrum.sk, kde meno je
priezvisko zodpovedného pracovníka
v DataCentre v týchto termínoch: za I., II.
a III. štvrťrok do 30 dní a za IV. štvrťrok
do 35 dní po skončení príslušného ob-
dobia v štruktúre podľa prílohy č. 4.

e) DataCentrum zašle odkontrolované sú-
bory za obce v CSV štruktúre do IS ŠP
podľa prílohy č. 3 do 50 dní po skonče-
ní štvrťroka, resp. roka.

4. Štátna pokladnica a DataCentrum spracujú
predložené údaje do súhrnných výkazov
podľa zadania z ministerstva.

Čl. 4

Týmto pokynom sa ruší „Pokyn Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 23. júna 2004, kto-
rým sa ustanovuje predkladanie údajov o finanč-
ných aktívach a pasívach pre potreby hodnote-
nia verejných financií“ uverejnený vo Finančnom
spravodajcovi č. 8/2004.

Čl. 5

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom zverej-
nenia vo Finančnom spravodajcovi a po prvýkrát
sa podľa neho predložia údaje za 1. štvrťrok
2005.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva
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Príloha č. 1 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

V z o r

Pre správcov rozpočtových kapitol
Pre obce*
Pre vyššie územné celky
Pre príspevkové organizácie*
Pre štátne fondy a Environmentálny fond
Pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
Pre Slovenský pozemkový fond
Pre Sociálnu poisťovňu
Pre zdravotné poisťovne
Pre Slovenskú konsolidačnú, a. s.
Pre Veriteľa, a. s.
Pre verejné vysoké školy
Pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
* pozri vysvetlivky k výkazu a prílohu č. 5 Zriaďovateľ

........................................................

........................................................

Výkaz
o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív

zostavený k ..................... 2005

(v tisícoch Sk)

Rok Mesiac IČO Kód okresu Kód obce

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Okres .........................................

Odoslané dňa: Odtlačok
pečiatky

Podpis
štatutárneho zástupcu

Osoba zodpovedná za spracovanie výkazu:

(meno, priezvisko, podpis)

Telefón:
e-mail:

Fin FAP 5 - 04



VYBRANÉ
AKTÍVA
(v tis. Sk)
Fin FAP 5 - 04

č. r. Majetkové
cenné papiere

v tom
Dlhové cenné

papiere
z toho

dlhodobé

Poskytnuté
pôžičky

a návrat. fin.
výpomoci

z toho
dlhodobé

Ostatné
pohľadávky
a poskytnuté
preddavky

akcie z toho
kótované

podielové
listy

ostatné majet-
kové vklady

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stav na začiatku štvrťroka 1
Nákup / prírastok 2

nefinančné korporácie 3
finančné korporácie 4

z toho
správcovské spoločnosti 5

verejná správa 6 x x x x x
v tom
ústredná štátna správa 7 x x x x x
miestna samospráva 8 x x x x x
fondy soc. zabezpečenia 9 x x x x x

domácnosti 10 x x x x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 11 x x x x x
zahraničie 12

Predaj / úbytok 13
nefinančné korporácie 14
finančné korporácie 15

z toho
správcovské spoločnosti 16

verejná správa 17 x x x x x
v tom
ústredná štátna správa 18 x x x x x
miestna samospráva 19 x x x x x
fondy soc. zabezpečenia 20 x x x x x

domácnosti 21 x x x x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 22 x x x x x
zahraničie 23

Zmeny v ocenení  (+/-) 24
Ostatné zmeny  (+/-) 25
Stav na konci štvrťroka 26
Kontrolný súčet (r. 1 až 26) 99
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VYBRANÉ
PASÍVA
(v tis. Sk)
Fin FAP 5 - 04

č. r. Emisia
akcií1)

Emisia dlhových
cenných papierov

z toho
dlhodobých Bankové úvery z toho dlhodobé

Prijaté pôžičky
a návrat. fin.

výpomoci
z toho dlhodobé Ostatné záväzky

a prijaté preddavky

a 21 22 23 24 25 26 27 28
Stav na začiatku štvrťroka 31
Zvýšenie / prírastok 32

nefinančné korporácie 33 x x
finančné korporácie 34

z toho
správcovské spoločnosti 35 x x

verejná správa 36 x x
v tom
ústredná štátna správa 37 x x
miestna samospráva 38 x x
fondy soc. zabezpečenia 39 x x

domácnosti 40 x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 41 x x
zahraničie 42

Zníženie / úbytok 43
nefinančné korporácie 44 x x
finančné korporácie 45

z toho
správcovské spoločnosti 46 x x

verejná správa 47 x x
v tom
ústredná štátna správa 48 x x
miestna samospráva 49 x x
fondy soc. zabezpečenia 50 x x

domácnosti 51 x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 52 x x
zahraničie 53

Zmeny v ocenení  (+/-) 54
Ostatné zmeny  (+/-) 55
Stav na konci štvrťroka 56
Kontrolný súčet (r. 31 až 56) 99

1) Vypĺňa len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne.
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Vysvetlivky k Fin FAP 5 – 04

Obce a ich príspevkové organizácie predkladajú údaje na magnetickom médiu a v jednom
vyhotovení výkazu podpísanom štatutárnym orgánom v tis. Sk.

Ostatné vykazujúce jednotky nahrajú údaje do informačného systému Štátnej pokladnice
v Sk a jedno vyhotovenie výkazu podpísané štatutárnym orgánom predložia v tis. Sk.

Stĺpec 21 vypĺňa len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj
zdravotné poisťovne.

Súvzťažnosti položiek výkazu na riadky Súvahy Úč. ROPO SFOV 1-01 sú uvedené v prílohe
č. 6.

Verejná správa nezahŕňa obchodné spoločnosti (napr. akciové spoločnosti, s. r. o. a pod.),
a to ani v prípade, ak sú založené ústrednou vládou, VÚC alebo obcou (výnimkou je len Slo-
venská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne).
Obchodné spoločnosti patria do sektorov finančných a nefinančných korporácií.

Vybrané aktíva

Majetkové cenné papiere (stĺ. 1) – oprávňujú ich držiteľov na uplatnenie určitého nároku, napr. na
podiel zo zisku, na podiel z čistých aktív a pasív pri likvidácii príslušnej spoločnosti, alebo na vydanie
určitej hnuteľnej veci a pod. (Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch). Ide najmä o akcie a po-
dielové listy, ktoré tvoria finančný majetok. Za majetkové cenné papiere sa nepovažujú vkladové listy
a vkladové certifikáty, tieto sa zahŕňajú do stavu vkladov.

akcie (stĺ. 2) – uvedie sa stav akcií. Akcie správcovských spoločností (podielových fondov) zahrňujú
akcie vydané fondami bez ohľadu na to, či sú to otvorené, polootvorené alebo uzavreté fondy

z toho kótované (stĺ. 3) – uvedie sa z celkového objemu akcií (zo stĺ. 2) osobitne akcie kótované,

podielové listy (stĺ. 4) – predstavujú hodnotu podielov v spoločnostiach formou podielových listov,

ostatné majetkové vklady (stĺ. 5) – predstavujú ostatné majetkové vklady, okrem tých ktoré sú klasi-
fikované v stl. 2 a 4.

napr. a) všetky formy podielov na korporáciách, ktoré nie sú akciami, podiely v obchodných spoloč-
nostiach upísané neobmedzene ručiacimi partnermi, podiely v spoločnostiach s ručením ob-
medzeným, ktorých vlastníkmi sú partneri a nie akcionári, kapitál investovaný do
obchodných spoločností uznaných za samostatné právne subjekty, kapitál investovaný do
družstiev uznaných za samostatné právne subjekty.

b) podiely štátnej správy na kapitále verejných podnikov, ktorých kapitál nie je rozdelený na
akcie a ktoré sa na základe osobitných zákonných predpisov pokladajú za samostatné sub-
jekty. Tieto podiely zahrňujú platby uskutočnené štátnou správou zamerané na reštrukturali-
záciu súvah verejných podnikov a tým zväčšenie finančných aktív štátnej správy vo verejnom
podniku a pod.

Dlhové cenné papiere (stĺ. 6) – sú cenné papiere, ktoré dávajú ich držiteľom právo na zaplatenie
peňažnej pohľadávky k určitému dátumu alebo k určitým termínom (Zákon č. 530/90 Zb. o dlhopi-
soch v znení neskorších predpisov a Zákon zmenkový a šekový č. 191/50 Zb.). Sú prevoditeľné (ob-
choduje sa s nimi) a nesú úroky obvykle vopred platené (diskont). Krátkodobé majú dobu splatnosti do
12 mesiacov (vrátane) a dlhodobé majú splatnosť dlhšiu ako jeden rok. Zmenky a obligácie sa uvá-
dzajú v ich nominálnej hodnote.
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z toho dlhodobé (stĺ. 7) – uvedú sa z celkového objemu dlhových cenných papierov (zo stĺ. 6) osobit-
ne dlhodobé dlhové cenné papiere, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok.

Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci (stĺ. 8) – uvedie sa celkový objem poskytnu-
tých pôžičiek a návratných finančných výpomocí v požadovanom členení,

z toho dlhodobé (stĺ. 9) – uvedú sa z celkového objemu poskytnutých pôžičiek a návratných finanč-
ných výpomocí (zo stĺ. 8) osobitne tie, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok.

Ostatné pohľadávky a poskytnuté preddavky (stĺ. 10) – uvedú sa všetky pohľadávky nezahrnuté
v predchádzajúcich stĺpcoch.

Stav na začiatku štvrťroka (r. 1) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov na začiatku štvrťroka
podľa metodického vymedzenia jednotlivých stĺpcov v netto hodnote.

Nákup / prírastok (r. 2 až 12) – uvedie sa nákup jednotlivých druhov cenných papierov od vlastní-
ka (stĺ. 1 až 7) zaradených do jednotlivých sektorov, prírastok poskytnutých pôžičiek a návratných fi-
nančných výpomocí (stĺ. 8 a 9) a prírastok ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov (stĺ. 10)
podľa dlžníka za sledovaný štvrťrok.

Nefinančné korporácie – všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. t. j.
tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby zapísané v obchodnom regis-
tri vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činností okrem peňažníctva
a poisťovníctva. Do nefinančného sektora patria aj príspevkové organizácie poskytujúce zdravotnícku
starostlivosť.

Finančné korporácie – tuzemské a zahraničné subjekty, zaoberajúce sa hlavne finančným spro-
stredkovaním a pomocnými finančnými činnosťami. Finančné sprostredkovanie je činnosť, pri ktorej in-
štitucionálna jednotka nadobúda finančné aktíva a prijíma záväzky vo vlastnom mene na základe za-
oberania sa finančnými transakciami na trhu. Patria sem napr.: Národná banka Slovenska, komerčné
banky, hypotekárne banky, záručné banky, úverové inštitúcie, inštitúcie poskytujúce finančný lízing
a ostatné úverovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy, obchodníci s cennými papiermi a fi-
nančnými derivátmi, poisťovacie korporácie, penzijné fondy, sprostredkovatelia poistenia, administrá-
tori poistných udalostí, zmenárne atď.

Správcovské spoločnosti – sú právnické osoby zapísané do obchodného registra, ktorých predme-
tom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel
ich investovania do majetku a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy.

Verejná správa – sektor verejnej správy pozostáva zo subsektora ústrednej správy, miestnej samo-
správy a fondov sociálneho zabezpečenia. Nezahŕňa obchodné spoločnosti, aj keď sú založené
ústrednou správou, VÚC alebo obcou (výnimkou je len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s.
a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne).

Ústredná správa – do ústrednej správy sú zaradené všetky ústredné orgány štátnej správy, rozpoč-
tové organizácie zriadené jednotkami ústrednej správy, Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických
zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, Štátny fond rozvo-
ja bývania, Environmentálny fond, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond, verejné vy-
soké školy, Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s., Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou a príspevkové organizácie zriadené jednotkami ústrednej správy, ktorých tržby pokrývajú viac
ako 50 % ich výrobných nákladov (pozri prílohu č. 5/1).

Miestna samospráva – subsektor zahrnuje obce a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové
a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú viac ako 50 % ich výrobných nákladov (pozri prí-
lohu č. 5/2).

Fondy sociálneho zabezpečenia – subsektor zahrňuje zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.
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Domácnosti – pozostávajú z domácností (živnosti) a obyvateľstva (občania ako finálni spotrebitelia).

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam – občianske záujmové združenia (spolky, spoločnos-
ti, zväzy, hnutia, odborové zväzy a i.) a ich organizačné zložky, politické strany a politické hnutia a ich
organizačné zložky, cirkev a náboženské spoločnosti a inštitúcie zabezpečujúce riadny výkon urči-
tých povolaní (stavovské organizácie). Ďalej sem patria nadácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, po-
zemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, niektoré verejnoprospešné spoločnosti, humanitné spoloč-
nosti, sociálne, kultúrne, rekreačné a športové združenia a kluby, charitatívne združenia, cirkevné
a súkromné školy, súkromné predškolské zariadenia, neštátne účelové fondy (napr. Protidrogový
fond), záujmové združenia právnických osôb.

Zahraničie (nerezidenti) – ekonomické subjekty, ktoré pôsobia v zahraničí, to znamená na hospo-
dárskom teritóriu inej krajiny ako SR dlhšie ako jeden rok. Za nerezidenta taktiež považujeme subjek-
ty, ktoré sú oddelenou časťou materských inštitucionálnych jednotiek v SR, ale pôsobia dlhšie ako rok
mimo územia SR (napr. pobočky peňažných a poisťovacích spoločností alebo výrobných podnikov
ako sú závody slovenských podnikov umiestnené na hospodárskom území iných krajín), ďalej medzi-
národné organizácie a združenia, ktoré pôsobia na území SR dlhšie ako jeden rok, ale majú štatút zvr-
chovanosti, to znamená, že boli založené a pracujú na základe medzinárodných dohôd a zmlúv a ich
pracovníci sú z rôznych krajín (vyslanectvá a konzuláty iných krajín, medzinárodné organizácie (nad-
národné) a pod.), ako aj slovenské ekonomické subjekty, ktoré sú vlastníkmi budov a pozemkov na
inom teritóriu ako SR, pokiaľ ide o výkon vlastníckych práv k majetku v zahraničí.

Predaj / úbytok (r. 13 až 23) – uvedie sa predaj sledovaných druhov cenných papierov (stĺ. 1 až 7)
za sledované obdobie jednotlivým sektorom, v stľ. 8 a 9 úbytok poskytnutých pôžičiek a návratných fi-
nančných výpomocí a v stĺ. 10 úbytok ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov podľa dlžní-
ka za sledovaný štvrťrok.

Zmeny v ocenení (r. 24) – uvádza sa tu tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zruše-
nie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+),kurzové rozdiely strato-
vé (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

Ostatné zmeny (r. 25) – predstavuje záznamy na účtoch z titulu organizačných zmien, živelných po-
hrôm, zmeny v metóde alebo z titulu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napr.
cenných papierov, dlhopisov) pretože dlžník zbankrotoval alebo zanikol.

Stav na konci štvrťroka (r. 26) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov na konci štvrťroka podľa
metodického vymedzenia jednotlivých stĺpcov v netto hodnote.

Pre všetky stĺpce platí: r. 1 + r. 2 - r. 13 +/- r. 24 +/- r. 25 = r. 26

Vybrané pasíva

Emisia akcií (stĺ. 21) – uvedie sa hodnota emisie (vypĺňa len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ,
a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne).

Emisia dlhových cenných papierov (stĺ. 22) – uvedie sa hodnota emisie cenných papierov.

z toho dlhodobých (stĺ. 23) – uvedú sa hodnoty emisie dlhodobých cenných papierov, ktorých splat-
nosť je dlhšia ako jeden rok.

Bankové úvery (stĺ. 24) – uvedú sa všetky úvery poskytnuté bankou bez ohľadu na dohodnutú dobu
splatnosti.

z toho dlhodobé (stĺ. 25) – uvedú sa zo stĺ. 24 len úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti dlhšou
ako jeden rok.
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Prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci (stĺ. 26) – uvedú sa prijaté pôžičky a návratné fi-
nančné výpomoci od iných subjektov ako bánk a pobočiek zahraničných bánk.

z toho dlhodobé (stĺ. 27) – uvedú sa zo stĺ. 26 len prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci s do-
bou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Ostatné záväzky a prijaté preddavky (stĺ. 28) – uvedú sa všetky záväzky nezahrnuté v predchá-
dzajúcich stĺpcoch.

Stav na začiatku štvrťroka (r. 31) – uvedie stav sa sledovaných ukazovateľov na začiatku štvrťroka
podľa metodického vymedzenia jednotlivých stĺpcov.

Zvýšenie / prírastok (r. 32 až 42) – uvedie sa zvýšenie emisie akcií a dlhových cenných papierov
(stĺ. 21 až 23) do jednotlivých sektorov podľa vlastníka – držiteľa, prírastok bankových úverov, prija-
tých pôžičiek a návratných finančných výpomocí (stĺ. 24 až 27) a prírastok ostatných záväzkov a pri-
jatých preddavkov (stĺ. 28) podľa veriteľa za sledovaný štvrťrok.

Zníženie / úbytok (r. 43 až 53) – uvedie sa zníženie emisie jednotlivých druhov cenných papierov
(stĺ. 21 až 23) v jednotlivých sektoroch podľa vlastníka – držiteľa, úbytok bankových úverov, prijatých
pôžičiek a návratných finančných výpomocí (stĺ. 24 až 27) a úbytok ostatných záväzkov a prijatých
preddavkov (stĺ. 28) podľa veriteľa za sledovaný štvrťrok.

Zmeny v ocenení (r. 54) – kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-).

Ostatné zmeny (r. 55) – predstavuje záznamy na účtoch z titulu organizačných zmien, živelných po-
hrôm, zmeny v metóde alebo z titulu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napr.
cenných papierov, dlhopisov), pretože vlastník - držiteľ zbankrotoval alebo zanikol.

Stav na konci štvrťroka (r. 56) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov na konci štvrťroka podľa
metodického vymedzenia jednotlivých stĺpcov.

Pre všetky stĺpce platí: r. 31 + r. 32 - r. 43 +/- r. 54 +/- r. 55 = r. 56
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Príloha č. 2 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

V z o r

Pre správcov rozpočtových kapitol
Pre obce*
Pre vyššie územné celky
Pre príspevkové organizácie*
Pre štátne fondy a Environmentálny fond
Pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
Pre Slovenský pozemkový fond
Pre Sociálnu poisťovňu
Pre zdravotné poisťovne
Pre Slovenskú konsolidačnú, a. s.
Pre Veriteľa, a. s.
Pre verejné vysoké školy
Pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
* pozri vysvetlivky k výkazu a prílohu č. 5 Zriaďovateľ

........................................................

........................................................

Výkaz
o sektorovom členení finančných aktív a pasív

zostavený k ..................... 2005

(v tisícoch Sk)

Rok Mesiac IČO Kód okresu Kód obce

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Okres .........................................

Odoslané dňa: Odtlačok
pečiatky

Podpis
štatutárneho zástupcu

Osoba zodpovedná za spracovanie výkazu:

(meno, priezvisko, podpis)

Telefón:
e-mail:

Fin FAP 6 - 01



VYBRANÉ
AKTÍVA
(v tis. Sk)
Fin FAP 6 - 01

č. r.
Majetkové

cenné
papiere

v tom
Dlhové
cenné

papiere

z toho
dlhodobé

Poskytnuté
pôžičky

a návrat. fin.
výpomoci

z toho
dlhodobé

Ostatné
pohľadávky
a poskytnuté
preddavky

akcie z toho
kótované

podielové
listy

ostatné
majetkové

vklady
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stav k 1.1. spolu 1
nefinančné korporácie 2
finančné korporácie 3

z toho
správcovské spoločnosti 4

verejná správa 5 x x x x x
v tom
ústredná štátna správa 6 x x x x x
miestna samospráva 7 x x x x x
fondy soc. zabezpečenia 8 x x x x x

domácnosti 9 x x x x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 10 x x x x x
zahraničie 11

Nákup / prírastok 12
Predaj / úbytok 13
Zmeny v ocenení (+/-) 14
Ostatné zmeny (+/-) 15
Stav k 31.12. spolu 16

nefinančné korporácie 17
finančné korporácie 18

z toho
správcovské spoločnosti 19

verejná správa 20 x x x x x
v tom
ústredná štátna správa 21 x x x x x
miestna samospráva 22 x x x x x
fondy soc. zabezpečenia 23 x x x x x

domácnosti 24 x x x x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 25 x x x x x
zahraničie 26

Kontrolný súčet (r. 1 až 26) 99
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VYBRANÉ
PASÍVA
(v tis. Sk)
Fin FAP 6 - 01

č. r. Emisia
akcií1)

Emisia dlhových
cenných papierov

z toho
dlhodobých

Bankové
úvery

z toho
dlhodobé

Prijaté pôžičky
a návrat. fin. výpo-

moci výpomoci

z toho
dlhodobé

Ostatné záväzky
a prijaté preddavky

a 21 22 23 24 25 26 27 28
Stav k 1.1. spolu 31

nefinančné korporácie 32 x x
finančné korporácie 33

z toho
správcovské spoločnosti 34 x x

verejná správa 35 x x
v tom
ústredná štátna správa 36 x x
miestna samospráva 37 x x
fondy soc. zabezpečenia 38 x x

domácnosti 39 x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 40 x x
zahraničie 41

Zvýšenie / prírastok 42
Zníženie / úbytok 43
Zmeny v ocenení (+/-) 44
Ostatné zmeny (+/-) 45
Stav k 31.12. spolu 46

nefinančné korporácie 47 x x
finančné korporácie 48

z toho
správcovské spoločnosti 49 x x

verejná správa 50 x x
v tom
ústredná štátna správa 51 x x
miestna samospráva 52 x x
fondy soc. zabezpečenia 53 x x

domácnosti 54 x x
neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 55 x x
zahraničie 56

Kontrolný súčet (r. 31 až 56) 99

1) Vypĺňa len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne.
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Vysvetlivky k Fin FAP 6 – 01

Obce a ich príspevkové organizácie predkladajú údaje na magnetickom médiu a v jednom
vyhotovení výkazu podpísanom štatutárnym orgánom v tis. Sk.

Ostatné vykazujúce jednotky nahrajú údaje do informačného systému Štátnej pokladnice
v Sk a jedno vyhotovenie výkazu podpísané štatutárnym orgánom predložia v tis. Sk.

Stĺpec 21 vypĺňa len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj
zdravotné poisťovne.

Súvzťažnosti položiek výkazu na riadky Súvahy Úč. ROPO SFOV 1-01-sú uvedené v prílohe č. 6.

Verejná správa nezahŕňa obchodné spoločnosti (napr. akciové spoločnosti, s. r. o. a pod.),
a to ani v prípade, ak sú založené ústrednou vládou, VÚC alebo obcou (výnimkou je len Slo-
venská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne).
Obchodné spoločnosti patria do sektorov finančných a nefinančných korporácií.

Vybrané aktíva

Majetkové cenné papiere (stĺ. 1) – oprávňujú ich držiteľov na prijatie určitej pohľadávky, na uplat-
nenie určitého nároku, napr. na podiel zo zisku, na podiel z čistých aktív a pasív pri likvidácii príslušnej
spoločnosti, alebo na vydanie určitej hnuteľnej veci a pod. (Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných pa-
pieroch). Ide najmä o akcie a podielové listy, ktoré tvoria finančný majetok. Za majetkové cenné pa-
piere sa nepovažujú vkladové listy a vkladové certifikáty, tieto sa zahŕňajú do stavu vkladov.

akcie (stĺ. 2) – sa uvedie stav akcií. Akcie správcovských spoločností (podielových fondov) zahrňujú
akcie vydané fondami bez ohľadu na to, či sú to otvorené, polootvorené alebo uzavreté fondy.

z toho kótované (stĺ. 3) – uvedú sa z celkového objemu akcií (zo stĺ. 2) osobitne akcie kótované.

podielové listy (stĺ. 4) – predstavujú hodnotu podielov v spoločnostiach formou podielových listov.

ostatné majetkové vklady (stĺ. 5) – predstavujú ostatné majetkové vklady, okrem tých ktoré sú klasi-
fikované v stĺ. 2 a 4.

napr. a) všetky formy podielov na korporáciách, ktoré nie sú akciami, podiely v obchodných spoloč-
nostiach upísané neobmedzene ručiacimi partnermi, podiely v spoločnostiach s ručením ob-
medzeným, ktorých vlastníkmi sú partneri a nie akcionári, kapitál investovaný do obchod-
ných spoločností uznaných za samostatné právne subjekty, kapitál investovaný do družstiev
uznaných za samostatné právne subjekty.

b) podiely štátnej správy na kapitále verejných podnikov, ktorých kapitál nie je rozdelený na
akcie a ktoré sa na základe osobitných zákonných predpisov pokladajú za samostatné sub-
jekty. Tieto podiely zahrňujú platby uskutočnené štátnou správou zamerané na reštrukturali-
záciu súvah verejných podnikov a tým zväčšenie finančných aktív štátnej správy vo verejnom
podniku a pod.

Dlhové cenné papiere (stĺ. 6) – sú cenné papiere, ktoré dávajú ich držiteľom právo na zaplatenie
peňažnej pohľadávky k určitému dátumu alebo k určitým termínom (Zákon č. 530/90 Zb. o dlhopi-
soch v znení neskorších predpisov a Zákon zmenkový a šekový č. 191/50 Zb.). Sú prevoditeľné (ob-
choduje sa s nimi) a nesú úroky obvykle vopred platené (diskont). Krátkodobé majú dobu splatnosti do
12 mesiacov (vrátane) a dlhodobé majú splatnosť dlhšiu ako jeden rok. Zmenky a obligácie sa uvá-
dzajú v ich nominálnej hodnote.
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z toho dlhodobé (stĺ. 7) – uvedú sa z celkového objemu dlhových cenných papierov (zo stĺ. 6) osobit-
ne dlhodobé dlhové cenné papiere, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok.

Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci (stĺ. 8) – uvedie sa celkový objem poskytnu-
tých pôžičiek a návratných finančných výpomocí v požadovanom členení,

z toho dlhodobé (stĺ. 9) – uvedú sa z celkového objemu poskytnutých pôžičiek a návratných finanč-
ných výpomocí (zo stĺ. 8) osobitne tie, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok.

Ostatné pohľadávky a poskytnuté preddavky (stĺ. 10) – uvedú sa všetky pohľadávky nezahrnuté
v predchádzajúcich stĺpcoch.

Stav k 1. 1. spolu (r. 1) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov k 1.1. podľa metodického vyme-
dzenia jednotlivých stĺpcov v netto hodnote.

R. 2 až 11 – uvedie sa rozdelenie stavu cenných papierov (stĺ. 1 až 7) do jednotlivých sektorov podľa
pôvodného emitenta cenného papiera, rozdelenie stavu poskytnutých pôžičiek a návratných finančných
výpomocí (stĺ. 8 a 9) a ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov (stĺ. 10) podľa dlžníka.

Nefinančné korporácie – všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. t. j.
tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby zapísané v obchodnom regis-
tri vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činností okrem peňažníctva
a poisťovníctva. Do nefinančného sektora patria aj príspevkové organizácie poskytujúce zdravotnícku
starostlivosť.

Finančné korporácie – tuzemské a zahraničné subjekty, zaoberajúce sa hlavne finančným spro-
stredkovaním a pomocnými finančnými činnosťami. Finančné sprostredkovanie je činnosť, pri ktorej in-
štitucionálna jednotka nadobúda finančné aktíva a prijíma záväzky vo vlastnom mene na základe za-
oberania sa finančnými transakciami na trhu. Patria sem napr.: Národná banka Slovenska, komerčné
banky, hypotekárne banky, záručné banky, úverové inštitúcie, inštitúcie poskytujúce finančný lízing
a ostatné úverovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy, obchodníci s cennými papiermi a fi-
nančnými derivátmi, poisťovacie korporácie, penzijné fondy, sprostredkovatelia poistenia, administrá-
tori poistných udalostí, zmenárne atď.

Správcovské spoločnosti – sú právnické osoby zapísané do obchodného registra, ktorých predme-
tom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel
ich investovania do majetku a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy.

Verejná správa – pozostáva zo subsektora ústrednej správy, miestnej samosprávy a fondov sociál-
neho zabezpečenia. Nezahŕňa obchodné spoločnosti, aj keď sú založené ústrednou správou, VÚC
alebo obcou (výnimkou je len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s. a po transformácii na a. s. aj
zdravotné poisťovne).

Ústredná správa – do ústrednej správy sú zaradené všetky ústredné orgány štátnej správy, rozpoč-
tové organizácie zriadené jednotkami ústrednej správy, Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických
zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, Štátny fond rozvo-
ja bývania, Environmentálny fond, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond, Slovenská
konsolidačná, a. s., Veriteľ, a. s., verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou a príspevkové organizácie zriadené jednotkami ústrednej správy, ktorých tržby pokrývajú viac
ako 50 % ich výrobných nákladov (pozri prílohu č. 5/1).

Miestna samospráva – subsektor zahrnuje obce a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové
a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú viac ako 50 % ich výrobných nákladov (pozri prí-
lohu č. 5/2).

Fondy sociálneho zabezpečenia – subsektor zahrňuje zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

Domácnosti – pozostávajú z domácností (živnosti) a obyvateľstva (občania ako finálni spotrebitelia).
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Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam – občianske záujmové združenia (spolky, spoločnos-
ti, zväzy, hnutia, odborové zväzy a i.) a ich organizačné zložky, politické strany a politické hnutia a ich
organizačné zložky, cirkev a náboženské spoločnosti a inštitúcie zabezpečujúce riadny výkon urči-
tých povolaní (stavovské organizácie). Ďalej sem patria nadácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, po-
zemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, niektoré verejnoprospešné spoločnosti, humanitné spoloč-
nosti, sociálne, kultúrne, rekreačné a športové združenia a kluby, charitatívne združenia, cirkevné
a súkromné školy, súkromné predškolské zariadenia, neštátne účelové fondy (napr. Protidrogový
fond), záujmové združenia právnických osôb.

Zahraničie (nerezidenti) – ekonomické subjekty, ktoré pôsobia v zahraničí, to znamená na hospo-
dárskom teritóriu inej krajiny ako SR dlhšie ako jeden rok. Za nerezidenta taktiež považujeme subjek-
ty, ktoré sú oddelenou časťou materských inštitucionálnych jednotiek v SR, ale pôsobia dlhšie ako rok
mimo územia SR (napr. pobočky peňažných a poisťovacích spoločností alebo výrobných podnikov
ako sú závody slovenských podnikov umiestnené na hospodárskom území iných krajín), ďalej medzi-
národné organizácie a združenia, ktoré pôsobia na území SR dlhšie ako jeden rok, ale majú štatút zvr-
chovanosti, to znamená, že boli založené a pracujú na základe medzinárodných dohôd a zmlúv a ich
pracovníci sú z rôznych krajín (vyslanectvá a konzuláty iných krajín, medzinárodné organizácie (nad-
národné) a pod.), ako aj slovenské ekonomické subjekty, ktoré sú vlastníkmi budov a pozemkov na
inom teritóriu ako SR, pokiaľ ide o výkon vlastníckych práv k majetku v zahraničí.

Nákup / prírastok (r. 12) – uvedie sa v stĺ. 1 až 7 nákup jednotlivých druhov cenných papierov za
sledované obdobie, v stĺ. 8 a 9 prírastok poskytnutých pôžičiek a návratných finančných výpomocí
a v stĺ. 10 prírastok ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov za sledované obdobie.

Predaj / úbytok (r. 13) – uvedie sa v stĺ. 1 až 7 predaj jednotlivých druhov cenných papierov za sle-
dované obdobie, v stĺ. 8 a 9 úbytok poskytnutých pôžičiek a návratných finančných výpomocí
a v stĺ. 10 úbytok ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov za sledované obdobie.

Zmeny v ocenení (r. 14) – uvádza sa tu tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zruše-
nie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+),kurzové rozdiely strato-
vé (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

Ostatné zmeny (r. 15) – predstavuje záznamy na účtoch z titulu organizačných zmien, živelných po-
hrôm, zmeny v metóde alebo z titulu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napr.
cenných papierov, dlhopisov) pretože dlžník zbankrotoval alebo zanikol.

Stav k 31. 12. spolu (r. 16) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov k 31.12. podľa metodického
vymedzenia jednotlivých stĺpcov v netto hodnote.

R. 17 až 26 – uvedie sa rozdelenie stavu cenných papierov (stĺ. 1 až 7) do jednotlivých sektorov pod-
ľa pôvodného emitenta cenného papiera, rozdelenie stavu poskytnutých pôžičiek a návratných fi-
nančných výpomocí (stĺ. 8 až 9) a ostatných pohľadávok a poskytnutých preddavkov (stĺ. 10) podľa
dlžníka.

Pre všetky stĺpce platí: r. 1 + r. 12 - r. 13 +/- r. 14 +/- r. 15 = r. 16

Vybrané pasíva

Emisia akcií (stĺ. 21) – uvedie sa hodnota emisie (vyplní len Slovenská konsolidačná, a. s., Veriteľ,
a. s. a po transformácii na a. s. aj zdravotné poisťovne).

Emisia dlhových cenných papierov (stĺ. 22) – uvedie sa hodnota emisie dlhových cenných papierov

z toho dlhodobých (stĺ. 23) – uvedú sa hodnoty emisie dlhodobých cenných papierov, ktorých splat-
nosť je dlhšia ako jeden rok
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Bankové úvery (stĺ. 24) – uvedú sa všetky úvery poskytnuté bankou bez ohľadu na dohodnutú dobu
splatnosti,

z toho dlhodobé (stĺ. 25) – uvedú sa zo stĺ. 24 len úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti dlhšou
ako jeden rok.

Prijaté pôžičky a návratné výpomoci (stĺ. 26) – uvedú sa prijaté pôžičky a návratné finančné výpo-
moci od iných subjektov ako bánk a pobočiek zahraničných bánk.

z toho dlhodobé (stĺ. 27) – uvedú sa zo stĺ. 26 len prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci s do-
bou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Ostatné záväzky a prijaté preddavky (stĺ. 28) – uvedú sa všetky záväzky nezahrnuté v predchá-
dzajúcich stĺpcoch.

Stav k 1. 1. spolu (r. 31) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov k 1.1. podľa metodického vy-
medzenia jednotlivých stĺpcov.

R. 32 až 41 – uvedie sa rozdelenie stavu emisie akcií a dlhových cenných papierov (stĺ. 21 až 23) do
jednotlivých sektorov podľa vlastníka – držiteľa, rozdelenie stavu bankových úverov, prijatých pôži-
čiek a návratných finančných výpomocí (stĺ. 24 až 27) a ostatných záväzkov a prijatých preddavkov
(stĺ. 28) podľa veriteľa.

Zvýšenie / prírastok (r. 42) – uvedie sa v stĺ. 21 až 23 zvýšenie jednotlivých druhov cenných papie-
rov za sledované obdobie, v stĺ. 24 až 27 prírastok bankových úverov, prijatých pôžičiek a návrat-
ných finančných výpomocí a v stĺ. 28 prírastok ostatných záväzkov a prijatých preddavkov za sledo-
vané obdobie.

Zníženie / úbytok (r. 43) – uvedie sa v stĺ. 21 až 23 zníženie jednotlivých druhov cenných papierov
za sledované obdobie, v stĺ. 24 až 27 úbytok bankových úverov, prijatých pôžičiek a návratných fi-
nančných výpomocí a v stĺ. 28 úbytok ostatných záväzkov a prijatých preddavkov za sledované ob-
dobie.

Zmeny v ocenení (r. 44) – uvádzajú sa tu kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-).

Ostatné zmeny (r. 45) – predstavuje záznamy na účtoch z titulu organizačných zmien, živelných po-
hrôm, zmeny v metóde alebo z titulu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napr.
cenných papierov, dlhopisov), pretože vlastník - držiteľ zbankrotoval alebo zanikol.

Stav k 31. 12. spolu (r. 46) – uvedie sa stav sledovaných ukazovateľov k 31. 12. podľa metodické-
ho vymedzenia jednotlivých stĺpcov.

R. 47 až 56 – uvedie sa rozdelenie stavu cenných papierov (stĺ. 21 až 23) do jednotlivých sektorov
podľa vlastníka – držiteľa, rozdelenie stavu bankových úverov a prijatých pôžičiek a návratných finanč-
ných výpomocí (stĺ. 24 až 27) a ostatných záväzkov a prijatých preddavkov (stĺ. 28) podľa veriteľa.

Pre všetky stĺpce platí: r. 31 + r. 42 - r. 43 +/- r. 44 +/- r. 45 = r. 46
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Príloha č. 3 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

Spracovanie výkazov Fin FAP 5-04 a Fin FAP 6-01

správcov rozpočtových kapitol, vybraných štátnych príspevkových organizácií, štátnych
fondov, Environmentálneho fondu, Fondu národného majetku SR, Slovenského pozemkové-
ho fondu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej
konsolidačnej, a. s., Veriteľ, a. s., Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyšších
územných celkov a vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti VÚC

V tejto prílohe sú popísané štruktúry viet súborov pre výkazy, ktoré majú subjekty verejného rozpoč-
tu povinnosť podľa článku č. 2 tohto pokynu predkladať do informačnému systému Štátnej pokladnice.

Pre odovzdávanie údajov výkazov je potrebné dodržať nasledovné pravidlá pre štruktúry predkla-
daných súborov.

Súbory sú typu CSV (z angl. Comma separated value – hodnoty oddelené znakom, konkrétne bod-
kočiarkou(;)). To znamená, že nejde o súbory s pevnou dĺžkou vety a pevnou pozíciou polí. Platí však,
že hodnoty polí v jednotlivých záznamoch sú oddelené bodkočiarkou. Súbory typu CSV je možné pre-
zerať v prehliadači textových súborov (Notepad, WordPad) alebo v programe MS Excel (neodporú-
ča sa bez uloženia pôvodného súboru vzhľadom na možnosť straty vedúcich núl a možnosť
zaokrúhlenia halierov).

Súbory sú odovzdávané, načítané a spracovávané prostredníctvom Portálu Štátnej pokladnice pre
klientov v informačnom systéme Štátnej pokladnice. Portál predstavuje prístup klienta do systému pro-
stredníctvom internetovej siete. Pri načítaní do informačného systému Štátnej pokladnice súbory pre-
chádzajú vstupnou kontrolou, ktorá je podmienkou možnosti ich uloženia v tomto systéme. Kontrolné
mechanizmy sú popísané v závere tejto prílohy. Splnením povinnosti prekladať údaje o sektorovom
členení finančných aktív a pasív sa rozumie dosiahnutie statusu „načítaný bez chýb“ pre odovzdávaný
súbor.

Vzory jednotlivých druhov súborov sú dostupné na web stránke Štátnej pokladnice v časti Servis
pre klientov – Výkazníctvo – Pokyny. V týchto súboroch prvých 20 riadkov predstavuje konkrétny po-
pis štruktúry súboru, samotná údajová časť začína na 21. riadku. Pre názornosť sú prvé riadky
údajovej časti vyplnené fiktívnymi údajmi.

Názov súboru môže byť ľubovoľný, identifikácia súboru ku jednotlivým typom údajov a generova-
nie systémového názvu prebieha interaktívne prostredníctvom Portálu v procese prenosu súboru od
klienta do systému Štátnej pokladnice.

V zasielaných súboroch prvých 20 riadkov môže obsahovať ľubovoľné textové údaje, napr. pô-
vodné vysvetlivky. Samotné údaje ukladané do informačného systému Štátnej pokladnice musia začí-
nať na 21. riadku.

Všetky údaje sa odovzdávajú v korunách na dve desatinné miesta. Desatinné miesta musia byť od-
delené čiarkou (,). Kladné znamienko sa pri údaji uvádzať nemusí, záporné znamienko sa môže uviesť
pred, alebo za číslom. Podobne ako pri účtovných výkazoch platí, že do výkazu sa uvádzajú aj riad-
ky, v ktorých všetky číselné hodnoty sa rovnajú nule.

K 31.12. sa oba výkazy Fin FAP 5 – 04 aj Fin FAP 6 – 01 nahrávajú ako jeden CSV súbor obsahu-
júci oba výkazy.

Obsah polí vety súboru pre jednotlivé druhy organizácií

Údaje pre zostavenie výkazov Fin FAP 5 – 04 a Fin FAP 6 – 01 pre správcov rozpočtových kapitol, vy-
brané štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, Fond národného majetku SR, Slovenský pozemko-
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vý fond, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, verejné vysoké školy, Veriteľ, a. s. a Úrad pre do-
hľad nad zdravotnou starostlivosťou, a. s..

Sektorové členenie finančných aktív a pasív

Pole Význam

ID klient číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice

Kalendarny den
deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20050331 = 31. marec 2005)

Poloz.vykazov FAP
= QXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 5 - 04 resp.
= RXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 6 - 01

Aktiva/Pasiva
Identifikátor strany výkazu
= A pre stranu VYBRANÉ AKTÍVA resp.
= P pre stranu VYBRANÉ PASÍVA

Majetkove CP hodnota v stĺpci 1 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

akcie/Emisia a.
hodnota v stĺpci 2 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 21 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho kotovane hodnota v stĺpci 3 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

podiel. listy/Emisia dlh. CP
hodnota v stĺpci 4 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 22 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

ost maj.vklady/z toho dlhod
hodnota v stĺpci 5 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 23 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Dlhove CP/Bank.uvery
hodnota v stĺpci 6 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 24 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 7 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 25 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Posk/Prij.poz.fin.vypomoci
hodnota v stĺpci 8 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 26 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 9 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 27 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Ost.zavazky/Ost.pohladavky
hodnota v stĺpci 10 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 28 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Údaje pre zostavenie výkazov Fin FAP 5 – 04 a Fin FAP 6 – 01 pre obce a príspevkové organizácie
v ich pôsobnosti v tvare ako ich dodáva DataCentrum systému Štátnej pokladnice

Sektorové členenie finančných aktív a pasív

Pole Význam

Organizacia ICO IČO organizácie na 8 znakov doplnené zľava nulami

Typ organizacie zodpovedá poľu TYPORG odovzdávaného .dbf súboru

Kalendarny den
deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20050331 = 31. marec 2005)

Poloz.vykazov FAP
= QXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 5 - 04 resp.
= RXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 6 - 01
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Aktiva/Pasiva
Identifikátor strany výkazu
= A pre stranu VYBRANÉ AKTÍVA resp.
= P pre stranu VYBRANÉ PASÍVA

Majetkove CP hodnota v stĺpci 1 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

akcie/Emisia a.
hodnota v stĺpci 2 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 21 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho kotovane hodnota v stĺpci 3 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

podiel. listy/Emisia dlh. CP
hodnota v stĺpci 4 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 22 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

ost maj.vklady/z toho dlhod
hodnota v stĺpci 5 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 23 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

trightDlhove CP/Bank.uvery
hodnota v stĺpci 6 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 24 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 7 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 25 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Posk/Prij.poz.fin.vypomoci
hodnota v stĺpci 8 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 26 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 9 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 27 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Ost.zavazky/Ost.pohladavky
hodnota v stĺpci 10 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 28 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Údaje pre zostavenie výkazov Fin FAP 5 – 04 a Fin FAP 6 – 01 pre Slovenskú konsolidačnú, a. s., VÚC
a vybrané PO v ich pôsobnosti

Sektorové členenie finančných aktív a pasív

Pole Význam

Organizacia ICO IČO organizácie na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den
deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20050331 = 31. marec 2005)

Poloz.vykazov FAP
= QXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 5 - 04 resp.
= RXX, kde XX je číslo riadku Výkazu Fin FAP 6 - 01

Aktiva/Pasiva
Identifikátor strany výkazu
= A pre stranu VYBRANÉ AKTÍVA resp.
= P pre stranu VYBRANÉ PASÍVA

Majetkove CP hodnota v stĺpci 1 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

akcie/Emisia a.
hodnota v stĺpci 2 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 21 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho kotovane hodnota v stĺpci 3 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazov Fin FAP

podiel. listy/Emisia dlh. CP
hodnota v stĺpci 4 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 22 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

ost maj.vklady/z toho dlhod
hodnota v stĺpci 5 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 23 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP
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Dlhove CP/Bank.uvery
hodnota v stĺpci 6 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 24 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 7 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 25 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Posk/Prij.poz.fin.vypomoci
hodnota v stĺpci 8 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 26 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

z toho dlhodobe
hodnota v stĺpci 9 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 27 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Ost.zavazky/Ost.pohladavky
hodnota v stĺpci 10 VYBRANÝCH AKTÍV resp.
stĺpci 28 VYBRANÝCH PASÍV Výkazov Fin FAP

Vysvetlivky:

Poloz.vykazov FAP – predstavuje číslo riadku výkazu Fin FAP doplnené zľava jedným znakom
o identifikátor tohto výkazu: Q je identifikátor výkazu Fin FAP 5 - 04 a XX je číslo riadku tohto výka-
zu, R Q je identifikátor výkazu Fin FAP 6 - 01 a XX je číslo riadku tohto výkazu.

Aktiva/Pasiva - predstavuje identifikátor strany výkazu Fin FAP, kde A je pre stranu VYBRANÉ
AKTÍVA t. j. riadky výkazu 1 až 26, 91 a stĺpce 1 až 10, P pre stranu VYBRANÉ PASÍVA t. j. riadky
výkazu 31 až 56, 92 a stĺpce 21 až 28

Kontroly a kontrolné väzby vo výkazoch

Spoločné väzby pre všetky výkazy

Kontrola správnosti zadaného dátumu, čísla klienta resp. IČO.

Vnútrovýkazové väzby

Výkazy Fin FAP 5 – 04, Fin FAP 6 – 01
Kontrola, či dodávaný riadok nie je označený x a teda údaje sa nemajú vyplniť;

Platí kontrolná väzba pre riadky

Stav na začiatku + Nákup/prírastok - Predaj/úbytok +(-) Zmeny v ocenení +(-) Ostatné zme-
ny = Stav na konci pre VYBRANÉ AKTÍVA resp.

Stav na začiatku + Zvýšenie/prírastok - Zníženie/úbytok +(-) Zmeny v ocenení +(-) Ostatné
zmeny = Stav na konci pre VYBRANÉ PASÍVA.
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Príloha č. 4 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

Štruktúra súborov údajov štvrťročného finančného výkazu Fin FAP 5-04
a ročného finančného výkazu Fin FAP 6-01 odovzdávaných za obce*

a príspevkové organizácie* v ich pôsobnosti od 1. štvrťroka 2005

Súbory sa odovzdávajú na disketách formátu MS DOS 3.5́´(1.44 MB). Do DataCentra sa môžu po-
slať disketou alebo e-mailom na adresu meno@datacentrum.sk, kde „meno“ je priezvisko zodpoved-
ného zamestnanca DataCentra.

Údaje za všetky výkazy sa odovzdávajú v tisíc Sk.

Popis štruktúry viet

Každá veta sa skladá z hlavičky vety a údajovej časti vety.

Hlavička vety obsahuje identifikačné údaje výkazu a je jednotná pre všetky výkazy. Obsahuje kód ok-
resu, IČO, kód obce, rok a mesiac vykazovacieho obdobia, typ organizácie (účtovnej jednotky).

Údajová časť vety obsahuje číselné položky v štruktúre príslušného výkazu.

Označenie číselných položiek údajovej časti vety je v nasledovnom tvare:

RSxxxyy, kde

R – riadok, S- stĺpec, xxx – číslo riadku, yy – číslo stĺpca výkazu

Vety s rovnakou štruktúrou (danou údajovou časťou vety) sú zoskupené do súboru. Súbor obsahuje
údaje jednej alebo viacerých obcí v nesumarizovanom tvare. Súbory sú v tvare DBF.

Povinné názvy súborov sú:

FAP5A1.DBF – pre výkaz Fin FAP 5-04 Vybrané aktíva – riadky 01 - 12 (štvrťročný výkaz)

FAP5A2.DBF – pre výkaz Fin FAP 5-04 Vybrané aktíva – riadky 13 - 26, 91 (štvrťročný výkaz)

FAP5P.DBF – pre výkaz Fin FAP 5-04 Vybrané pasíva – riadky 31 - 56, 92 (štvrťročný výkaz)

FAP6A1.DBF – pre výkaz Fin FAP 5-04 Vybrané aktíva – riadky 01 – 12 (ročný výkaz)

FAP6A2.DBF – pre výkaz Fin FAP 5-04 Vybrané aktíva – riadky 13 – 26, 91 (ročný výkaz)

FAP6P.DBF – pre výkaz Fin FAP 6-01 Vybrané pasíva – riadky 31- 56, 92 (ročný výkaz)

Popis štruktúry jednotlivých súborov

FAP5A1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
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DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC 9 údajová časť
RS00102 NUMERIC 9
RS00103 NUMERIC 9
RS00104 NUMERIC 9
RS00105 NUMERIC 9
RS00106 NUMERIC 9
RS00107 NUMERIC 9
RS00108 NUMERIC 9
RS00109 NUMERIC 9
RS00110 NUMERIC 9
.
.
.
RS01201 NUMERIC 9
RS01202 NUMERIC 9
RS01203 NUMERIC 9
RS01204 NUMERIC 9
RS01205 NUMERIC 9
RS01206 NUMERIC 9
RS01207 NUMERIC 9
RS01208 NUMERIC 9
RS01209 NUMERIC 9
RS01210 NUMERIC 9

FAP5A2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS01301 NUMERIC 9 údajová časť
RS01302 NUMERIC 9
RS01303 NUMERIC 9
RS01304 NUMERIC 9
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RS01305 NUMERIC 9
RS01306 NUMERIC 9
RS01307 NUMERIC 9
RS01308 NUMERIC 9
RS01309 NUMERIC 9
RS01310 NUMERIC 9
.
.
.
RS02601 NUMERIC 9
RS02602 NUMERIC 9
RS02603 NUMERIC 9
RS02604 NUMERIC 9
RS02605 NUMERIC 9
RS02606 NUMERIC 9
RS02607 NUMERIC 9
RS02608 NUMERIC 9
RS02609 NUMERIC 9
RS02610 NUMERIC 9
RS09101 NUMERIC 9
RS09102 NUMERIC 9
RS09103 NUMERIC 9
RS09104 NUMERIC 9
RS09105 NUMERIC 9
RS09106 NUMERIC 9
RS09107 NUMERIC 9
RS09108 NUMERIC 9
RS09109 NUMERIC 9
RS09110 NUMERIC 9

FAP5P.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS03121 NUMERIC 9 údajová časť
RS03122 NUMERIC 9
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RS03123 NUMERIC 9
RS03124 NUMERIC 9
RS03125 NUMERIC 9
RS03126 NUMERIC 9
RS03127 NUMERIC 9
RS03128 NUMERIC 9
.
.
.
RS05621 NUMERIC 9
RS05622 NUMERIC 9
RS05623 NUMERIC 9
RS05624 NUMERIC 9
RS05625 NUMERIC 9
RS05626 NUMERIC 9
RS05627 NUMERIC 9
RS05628 NUMERIC 9
RS09221 NUMERIC 9
RS09222 NUMERIC 9
RS09223 NUMERIC 9
RS09224 NUMERIC 9
RS09225 NUMERIC 9
RS09226 NUMERIC 9
RS09227 NUMERIC 9
RS09228 NUMERIC 9

FAP6A1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC 9 údajová časť
RS00102 NUMERIC 9
RS00103 NUMERIC 9
RS00104 NUMERIC 9
RS00105 NUMERIC 9
RS00106 NUMERIC 9
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RS00107 NUMERIC 9
RS00108 NUMERIC 9
RS00109 NUMERIC 9
RS00110 NUMERIC 9
.
.
.
RS01201 NUMERIC 9
RS01202 NUMERIC 9
RS01203 NUMERIC 9
RS01204 NUMERIC 9
RS01205 NUMERIC 9
RS01206 NUMERIC 9
RS01207 NUMERIC 9
RS01208 NUMERIC 9
RS01209 NUMERIC 9
RS01210 NUMERIC 9

FAP6A2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS01301 NUMERIC 9 údajová časť
RS01302 NUMERIC 9
RS01303 NUMERIC 9
RS01304 NUMERIC 9
RS01305 NUMERIC 9
RS01306 NUMERIC 9
RS01307 NUMERIC 9
RS01308 NUMERIC 9
RS01309 NUMERIC 9
RS01310 NUMERIC 9
.
.
.
RS02601 NUMERIC 9
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RS02602 NUMERIC 9
RS02603 NUMERIC 9
RS02604 NUMERIC 9
RS02605 NUMERIC 9
RS02606 NUMERIC 9
RS02607 NUMERIC 9
RS02608 NUMERIC 9
RS02609 NUMERIC 9
RS02610 NUMERIC 9
RS09101 NUMERIC 9
RS09102 NUMERIC 9
RS09103 NUMERIC 9
RS09104 NUMERIC 9
RS09105 NUMERIC 9
RS09106 NUMERIC 9
RS09107 NUMERIC 9
RS09108 NUMERIC 9
RS09109 NUMERIC 9
RS09110 NUMERIC 9

FAP6P.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – veľká príspevková organizácia)

RS03121 NUMERIC 9 údajová časť
RS03122 NUMERIC 9
RS03123 NUMERIC 9
RS03124 NUMERIC 9
RS03125 NUMERIC 9
RS03126 NUMERIC 9
RS03127 NUMERIC 9
RS03128 NUMERIC 9
.
.
.
RS05621 NUMERIC 9
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RS05622 NUMERIC 9
RS05623 NUMERIC 9
RS05624 NUMERIC 9
RS05625 NUMERIC 9
RS05626 NUMERIC 9
RS05627 NUMERIC 9
RS05628 NUMERIC 9
RS09221 NUMERIC 9
RS09222 NUMERIC 9
RS09223 NUMERIC 9
RS09224 NUMERIC 9
RS09225 NUMERIC 9
RS09226 NUMERIC 9
RS09227 NUMERIC 9
RS09228 NUMERIC 9
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Príloha č. 5/1 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

Vybrané štátne príspevkové organizácie

IČO NÁZOV SÍDLO

37605 Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného
hospodárstva Slovenskej republiky

Zvolen

151858 Inštitút pre verejnú správu Bratislava - Dúbravka

151882 Centrum vedeckotechnických informácií SR Bratislava - Staré Mesto

156833 LESOPROJEKT Zvolen

156884 Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava - Nové Mesto

157660 IUVENTA Bratislava - Karlova Ves

159662 EKONOM-SERVIS Bratislava - Petržalka

162957 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice - Staré Mesto

164429 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava - Staré Mesto

164615 Národné osvetové centrum Bratislava - Staré Mesto

164691 Divadelný ústav Bratislava - Staré Mesto

164704 Slovenská filharmónia Bratislava - Staré Mesto

164712 Slovenská národná galéria Bratislava - Staré Mesto

164721 Slovenské národné múzeum Bratislava - Staré Mesto

164763 Slovenské národné divadlo Bratislava - Staré Mesto

164780 Slovenský ľudový umelecký kolektív Bratislava - Rusovce

164828 Umelecký súbor Lúčnica Bratislava - Staré Mesto

164836 Hudobné centrum Bratislava - Staré Mesto

164844 Štátna filharmónia Košice Košice - Staré Mesto

164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

164861 Divadlo Nová scéna Bratislava - Staré Mesto

165361 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava - Nové Mesto

165387 Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky Bratislava - Ružinov

166537 Fyzikálny ústav SAV Bratislava - Karlova Ves

166553 Ústav geotechniky SAV Košice - Sever

166596 Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava - Karlova Ves

166600 Ústav hydrológie SAV Bratislava - Nové Mesto

166677 Arborétum Mlyňany SAV Vieska nad Žitavou

166804 Ústav materiálového výskumu SAV Košice - Sever

167100 Encyklopedický ústav SAV Bratislava - Karlova Ves

167151 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava - Ružinov

167169 Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

211915 Ústav cestnej dopravy Bratislava - Ružinov

228672 Štátny komorný orchester Žilina

358011 Zoologická záhrada Bojnice
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IČO NÁZOV SÍDLO

398136 Správa účelových zariadení SAV Bratislava - Karlova Ves

398144 Výpočtové stredisko SAV Bratislava - Karlova Ves

490750 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava - Nové Mesto

491993 Inštitút jazykov SAV Bratislava - Nové Mesto

510017 Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR Bratislava - Staré Mesto

586927 Ústav polymérov SAV Bratislava - Karlova Ves

586943 Geologický ústav SAV Bratislava - Karlova Ves

598411 Ústav merania SAV Bratislava - Karlova Ves

598429 Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava - Karlova Ves

626031 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

679071 Ústav ekológie Lesa SAV Zvolen

679097 Ústav zoológie SAV Bratislava - Karlova Ves

679119 Ústav krajinej ekológie SAV Bratislava - Staré Mesto

681385 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava - Ružinov

681792 Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš

691712 Odborné učilište internátne Viničky

699446 Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Bratislava - Staré Mesto

699993 Slovenské centrum dizajnu Bratislava - Staré Mesto

735281 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Plesnivec Vysoké Tatry

735299 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Kremenec Vysoké Tatry

735370 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Bratislava Bratislava - Rača

735388 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Banská Bystrica

735396 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Košice Košice - Staré Mesto

735591 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Platan Lúka Lúka

735604 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Maják Senec Senec

735612 Letecký útvar Ministerstva vnútra SR Bratislava - Ružinov

735621 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Žilina Žilina

735663 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Smrekovec Donovaly

735671 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR Bratislava - Rača

800899 Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš

800902 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Záhorie (vojenský obvod)

802760 Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice Košice - Staré Mesto

891444 Slovenský filmový ústav Bratislava - Staré Mesto

17055202 Stredné odborné učilište železničné Trenčín

17055229 Železnice Slovenskej republiky - Stredné odborné učilište Bratislava - Rača

17055555 Ústav informatiky SAV Bratislava - Karlova Ves

17056489 SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie Bratislava - Karlova Ves

17070571 Základná umelecká škola Michala Vileca Bardejov Bardejov

17638593 Stredné odborné učilište letecko-opravárenské Trenčín
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30414377 Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce

30794757 Intervenčná agentúra Bratislava - Staré Mesto

30795362 Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

Bratislava - Staré Mesto

30809673 Slovenská národná akreditačná služba Bratislava - Karlova Ves

30810701 Slovenský metrologický ústav Bratislava - Karlova Ves

30847451 Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava - Staré Mesto

30851327 Dom zdravotníkov Bratislava Bratislava - Staré Mesto

30854687 Fond sociálneho rozvoja Bratislava - Staré Mesto

31297111 Slovenské technické múzeum Košice - Staré Mesto

31297820 Východoslovenská galéria Košice - Staré Mesto

31299512 Štátne divadlo Košice Košice - Staré Mesto

31744567 Technická inšpekcia Bratislava - Ružinov

31752381 Literárne informačné centrum Bratislava - Staré Mesto

31752390 Dom zahraničných Slovákov Bratislava - Staré Mesto

31753990 Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava - Karlova Ves

31755259 AGENTÚRA EDUCATA - agentúra pre prezentáciu slovenského
vzdelávacieho systému

Bratislava - Staré Mesto

31755267 Agentúra pre rozvoj a vzdelávania so zameraním na oblasť cestov-
ného ruchu

Bratislava - Staré Mesto

31769390 Ustav pre vzťahy štátu a cirkví Bratislava - Staré Mesto

31791026 Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava - Nové Mesto

31796796 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szívek Bratislava - Staré Mesto

31827951 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.
Štátna skúšobňa SKTC-106

Rovinka

31870040 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra

34075381 Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra

35653001 Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica

35984902 Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

35984929 Štátna galéria Banská Bystrica

35985135 Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton

35986077 Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica

35987006 Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

35989327 Štátna opera Banská Bystrica

35998652 Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

36070513 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Bratislava - Ružinov

36142131 Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež Žilina

36145114 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

37780387 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Levoča

37879693 Horská záchranná služba Poprad
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Vybrané príspevkové organizácie zriadené obcami,
resp. vyššími územnými celkami

IČO NÁZOV SÍDLO

30201 Miestne osvetové stredisko Chrťany

37079 Miestne osvetové stredisko Hrachovište

37150 Technické služby Modra

45543 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

45721 Technické služby mesta Galanta

45811 Mestská ľudová knižnica Želiezovce

45969 Technické služby mesta Gelnica

46183 Miestne kultúrne stredisko Halič

46817 Miestne kultúrne stredisko Mašková

47279 Mestská knižnica Štúrovo

47902 Miestne kultúrne stredisko Prša

48267 Technické služby mesta Tornaľa

50369 Miestne kultúrne stredisko Tomášovce

58467 Miestne osvetové stredisko Borinka

58661 Miestne osvetové stredisko Limbach

58688 Miestne osvetové stredisko Malinovo

58700 Miestne osvetové stredisko Miloslavov

58777 Miestne osvetové stredisko Pernek

58823 Mestské kultúrne stredisko Stupava

58840 Miestne kultúrne stredisko Šenkvice

58858 Miestne osvetové stredisko Štefanová

58874 Miestne osvetové stredisko Tureň

58921 Miestne osvetové stredisko Vlky

58947 Miestne osvetové stredisko Záhorská Ves

59030 Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder

59072 Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo

59323 Mestské kultúrne stredisko Šamorín

59404 Mestské kultúrne stredisko Galanta

59447 Miestne osvetové stredisko Čierna Voda

59480 Miestne kultúrne stredisko Dolné Saliby

59587 Miestne kultúrne stredisko Kráľov Brod

59625 Miestne kultúrne stredisko Neded

59676 Miestne kultúrne stredisko Selice
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59692 Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo

59773 Miestne kultúrne stredisko Trstice

59862 Miestne osvetové stredisko Čalovec

59986 Miestne kultúrne stredisko Nesvady

59994 Mestské kultúrne stredisko Komárno

60453 Miestne kultúrne stredisko Kalná nad Hronom

60861 Mestské kultúrne stredisko Tlmače

61191 Miestne osvetové stredisko Hájske

61379 Miestne osvetové stredisko Kostoľany pod Tribečom

61883 Miestne kultúrne stredisko Zbehy

62201 Miestne kultúrne stredisko Maňa

62448 Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

62766 Miestne osvetové stredisko Malé Leváre

62821 Miestne osvetové stredisko Plavecké Podhradie

63053 Miestne kultúrne stredisko Sološnica

70343 Miestne osvetové stredisko Blesovce

72699 Miestne osvetové stredisko Dežerice

75248 Miestne osvetové stredisko Dubnička

77208 Miestne osvetové stredisko Horné Štitáre

77810 Miestne osvetové stredisko Ľutov

83089 Zoologická záhrada Košice - Kavečany

88366 Miestne osvetové stredisko Omastiná

97519 Miestne osvetové stredisko Ruskovce

97551 Miestne kultúrne stredisko Slatina nad Bebravou

101010 Miestne kultúrne stredisko Uhrovec

101028 Miestne osvetové stredisko Uhrovské Podhradie

101052 Miestne osvetové stredisko Veľké Dvorany

101061 Miestne osvetové stredisko Veľké Hoste

101681 Miestne osvetové stredisko Vysočany

101966 Miestne kultúrne stredisko Bošáca

102474 Miestne osvetové stredisko Dolné Srnie

103403 Miestne osvetové stredisko Hrabovka

103942 Miestne osvetové stredisko Krivosúd - Bodovka

103969 Miestne osvetové stredisko Lubina

106071 Miestne osvetové stredisko Považany

106666 Miestne osvetové stredisko Stará Lehota

106917 Miestne osvetové stredisko Skalka nad Váhom

108740 Miestne osvetové stredisko Dolné Trhovište
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109231 Miestne osvetové stredisko Dolný Lopašov

109266 Miestne kultúrne stredisko Drahovce

111325 Miestne osvetové stredisko Trstín

114707 Mestské kultúrne stredisko Sečovce

114723 Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany

122874 Kultúrne stredisko Laborec Košice - Dargovských hrdinov

124354 Miestne kultúrne stredisko Helcmanovce

125598 Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie

135283 Mestské kultúrne stredisko Medzev

135305 Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

137723 Miestne kultúrne stredisko Hanková

138789 Mestské kultúrne stredisko Revúca

143413 Miestne kultúrne stredisko Topoľovka

143961 Mestské kultúrne stredisko Medzilaborce

145211 Službyt Svrčinovec Svrčinovec

145254 Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

149403 Miestne osvetové stredisko Torysa

149683 Mestské kultúrne stredisko Sabinov

151149 Technické služby mesta Hnúšťa Hnúšťa

157881 Školské hospodárstvo Levice Levice

157902 Školské hospodárstvo Zlaté Moravce Zlaté Moravce

157911 Školské hospodárstvo Komárno Komárno

157929 Školské hospodárstvo Šurany Šurany

157996 Školské hospodárstvo Topoľčany Topoľčany

158003 Školský majetok Piešťany Piešťany

158020 Školský majetok pri strednej poľnohospodárskej škole Liptovský Mikuláš

158054 Školský majetok Lučenec

158071 Školský majetok Rimavská Sobota

158119 Školský majetok Čaklov

158127 Školský majetok Kežmarok

158135 Školský majetok pri SPŠO Medzilaborce

158496 Združená stredná škola Banská Bystrica

158518 Združená stredná škola služieb a obchodu Dolný Kubín

158551 Združená stredná škola obchodu a služieb Martin

158569 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov

158577 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza

158585 Stredné odborné učilište služieb Rimavská Sobota

158615 Združená stredná škola odievania a služieb Žilina
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158623 Stredné odborné učilište spoločného stravovania Žilina

158852 Stredné odborné učilište lesnícke Modra

158895 Stredné odborné učilište lesnícke Banská Štiavnica

158917 Stredné odborné učilište lesnícke Sigord Kokošovce

158925 Stredné odborné učilište lesnícke Bijacovce

158976 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šamorín

158984 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Galanta

159000 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa

159018 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Zemianske Sady

159026 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Hurbanovo

159042 Združená stredná škola záhradnícka a poľnohospodárska Kravany nad Dunajom

159093 Združená stredná škola Zlaté Moravce

159107 Združená stredná škola Dvory nad Žitavou

159115 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Holíč

159158 Stredné odborné učilište potravinárske a poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom

159174 Združená stredná škola poľnohospodárska Rakovice

159191 Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska Voderady

159204 Stredné odborné učilište poľnohospodársko - potravinárske Banská Bystrica

159263 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Poltár

159298 Združená stredná škola poľnohospodárska Pruské

159301 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Prievidza

159352 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Krupina

159417 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Medzev

159433 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Košice - Barca

159441 Stredne odborné učilište poľnohospodárske Sobrance

159468 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Kežmarok

159476 Stredné odborné učilište Lipany

159506 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik

159514 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Levoča

159531 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Stará Ľubovňa

159557 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Pribeník

159565 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Viničky

159573 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Čaklov

161403 Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom

163988 Technické služby, príspevková organizácia mesta Bojnice

164879 Štátne bábkové divadlo Bratislava - Staré Mesto

164895 Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitra

164984 Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
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179710 Zoologická záhrada Bratislava - Karlova Ves

179736 Mestská knižnica Bratislava Bratislava - Staré Mesto

179744 Mestské múzeum v Bratislave Bratislava - Staré Mesto

179752 Galéria hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava - Staré Mesto

180289 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Modra

181412 Mestské kultúrne stredisko Zlaté Moravce

182826 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnava

182877 Mestské kultúrne centrum Hlohovec

182885 Mestská knižnica mesta Piešťany Piešťany

183067 Technické služby Brezno Brezno

183636 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš

185141 Škola v prírode Konská

185213 Technické služby Banská Štiavnica

185221 Technické služby mesta Nová Baňa Nová Baňa

185281 Technické služby Horná Ves

185655 Technické služby mesta Bytče Bytča

185752 Žilinská knižnica v Žiline Žilina

185809 Mestské kultúrne stredisko Rajec

186597 Mestské kultúrne stredisko Sobrance

186856 Verejno - prospešné služby Vysoké Tatry

186864 Technické služby mesta Svit Svit

188433 Technické služby mesta Trebišova Trebišov

189006 Knižnica pre mládež mesta Košíc Košice - Staré Mesto

215597 Štátna jazyková škola Žilina

226815 Knižnica Ružinov Bratislava - Ružinov

226866 Knižnica Bratislava Nové Mesto Bratislava - Nové Mesto

227145 Školský majetok Malinovo

227153 Školský majetok Modra

228681 Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnava

245771 Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto Bratislava - Nové Mesto

261785 Miestna knižnica Dúbravka Bratislava - Dúbravka

350095 Malokarpatské múzeum v Pezinku Pezinok

350109 Mestské kultúrne stredisko Modra

350117 Záhorské centrum kultúry Malacky

350133 Kultúrne centrum Pezinok

350427 VEPOS mestský podnik Želiezovce

350443 Škola v prírode Čifáre - Pata 543 Čifáre

350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
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350672 Technické služby Trenčianske Teplice

350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

351806 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Trenčín

351822 Stredné odborné učilište Pezinok

351831 Stredné odborné učilište stavebné s vyučovacím jazykom ma-
ďarským

Dunajská Streda

351865 Mestské kultúrne stredisko Humenné

351873 Združená stredná škola obchodu a služieb Galanta

351989 Združená stredná škola Topoľčany

351997 Stredné odborné učilište Senica

352098 Združená stredná škola obchodu a služieb Levice

352179 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

352233 Združená stredná škola obchodu a služieb Komárno

352454 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

352632 Školský majetok Sabinov

354406 Miestne osvetové stredisko Drábsko

354821 Miestne osvetové stredisko Slovenská Ľupča

354881 Miestne osvetové stredisko Telgárt

354899 Miestne osvetové stredisko Tajov

355046 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

355321 Dom kultúry Námestovo

355534 Mestské kultúrne stredisko Trstená

355771 Miestne kultúrne stredisko Liptovský Hrádok

355798 Mestská ľudová knižnica Ružomberok

355968 Miestne kultúrne stredisko Bobrovec

356166 Miestne osvetové stredisko Komjatná

356310 Miestne osvetové stredisko Liptovské Kľačany

356336 Miestne kultúrne stredisko Liptovské Revúce

356417 Miestne kultúrne stredisko Ľubeľa

356573 Miestne osvetové stredisko Prosiek

356743 Miestne kultúrne stredisko Východná

356760 Miestne osvetové stredisko Závažná Poruba

356948 Technické služby mesta Ilava Ilava

358126 Miestne osvetové stredisko Horné Vestenice

358321 Miestne osvetové stredisko Nedožery - Brezany

358533 Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá

358649 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

358657 Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
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358665 Mestské kultúrne stredisko Tornaľa

358711 Obecná knižnica Gemerská Ves

359050 Osvetová beseda Gemerská Ves

359335 Miestne kultúrne stredisko Klenovec

359718 Kultúrne stredisko obce Rimavská Seč Rimavská Seč

363391 Miestne kultúrne stredisko Budča

363464 Miestne kultúrne stredisko Dobrá Niva

363839 Miestne kultúrne stredisko Pliešovce

364291 Miestne kultúrne stredisko Belá

364886 Miestne kultúrne stredisko Terchová

364894 Miestne kultúrne stredisko Varín

394858 Služby obce Kluknava Kluknava

398411 Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany

398853 Školský majetok pri SPoŠ Michalovce

398861 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Stropkov

399388 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šahy

410365 Technické služby mesta Rimavská Sobota Rimavská Sobota

491870 EKO - podnik verejnoprospešných služieb Bratislava - Nové Mesto

491942 Združená stredná škola poľnohospodárska Liptovský Mikuláš

492485 Miestny podnik verejno-prospešných služieb Petržalka Bratislava - Petržalka

510173 Ružinovský domov seniorov Bratislava - Ružinov

513032 Malokarpatská knižnica Pezinok

513474 Mestské kultúrne stredisko Kolárovo

513504 Mestské kultúrne stredisko Hurbanovo

514071 Mestské kultúrne stredisko Senica

514080 Technické služby mesta Brezová pod Bradlom

514331 Miestne osvetové stredisko Biskupová

514748 Miestne osvetové stredisko Lubina

515663 Mestské kultúrne stredisko Šurany

516465 Dom kultúry Handlová Handlová

516805 Mestské kultúrne stredisko Brezno

516902 Mestské kultúrne stredisko Sliač

516988 Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

516996 Mestské kultúrne stredisko Bojnice

517046 Kultúrne centrum Martin

517780 Stredné odborné učilište vodohospodárske Piešťany

517801 Stredné odborné učilište lesnícke Tvrdošín

518476 Investorský útvar mesta Banská Bystrica
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520446 Miestne kultúrne stredisko Krčava

520560 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné

521523 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Strážske

522171 Škola v prírode Miková

593214 Miestne osvetové stredisko Mlynky

596868 Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Nitra

596876 Stredné odborné učilište Nitra

598135 Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava

602841 Mestský ústav ochrany pamiatok /MUOP/ Bratislava - Staré Mesto

602850 PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy Bratislava - Staré Mesto

608017 Stredné odborné učilište drevárske Prešov

617652 Združená stredná škola služieb Rožňava

617750 Stredné odborné učilište služieb Humenné

620696 Prevádzka služieb pre obyvateľov obce Dobrá Niva I. Dobrá Niva

622109 Škola v prírode Látky-Polianky Látky

624560 Technické služby mesta Trstená Trstená

626163 Škola v prírode Kordíky

626252 Škola v prírode Oravská Lesná

626368 Škola v prírode Kolárovice

626562 Škola v prírode Detvianska Huta

626601 Kultúrne a informačné centrum Ružomberok

630632 Kultúrne centrum Vrútky

632066 Združená stredná odborná škola - Stredná priemyselná škola Púchov

651117 Združená stredná škola Žilina - Bánová Žilina

652083 Športcentrum Žilina

652130 Stredisko odbornej praxe Žilina

652440 Mestský dom kultúry Nováky

654230 Združená stredná škola dopravy a služieb Nové Zámky

654299 Združená stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda

654302 Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany

678350 Divadlo ASTORKA Korzo 90 Bratislava - Staré Mesto

681881 Stredné odborné učilište stavebné Bratislava - Ružinov

695041 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
(SOU+HA) - Stredné odborné učilište služieb

Bratislava – Staré mesto

695092 Združená stredná škola stavebná Čadca

695106 Stredné odborné učilište stavebné Liptovský Mikuláš

696463 Správa mestských komunikácií Žilina

698083 Stredné odborné učilište potravinárske Poprad
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698393 Generálny investor Bratislavy Košice - Juh

891436 Stredné odborné učilište strojárske Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou

891452 Stredné odborné učilište strojárske Čadca

891461 Stredné odborné učilište strojárske Hliník nad Hronom

891479 Združená stredná škola Dolný Kubín

891487 Stredné odborné učilište strojárske Michalovce

891541 Stredné odborné učilište strojárske Poprad

891550 Stredné odborné učilište elektrotechnické Vráble

891568 Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske Piešťany

891592 Stredné odborné učilište strojárske Komárno

891606 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

891614 Stredné odborné učilište elektrotechnické Kráľovský Chlmec

891631 Stredné odborné učilište Štefana Aniána Jedlíka Nitra

891649 Stredné odborné učilišťe strojárske Dunajská Streda

891657 Stredné odborné učilište strojárske Bratislava - Devínska Nová Ves

891673 Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom

891797 Stredné odborné učilište drevárske Turany

891801 Stredné odborné učilište drevárske Liptovský Hrádok

891827 Stredné odborné učilište drevárske Žarnovica

891835 Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou

891843 Stredné odborné učilište Pezinok

891851 Stredné odborné učilište nábytkárske Bratislava - Ružinov

891860 Združená stredná škola drevárska a nábytkárska Topoľčany

891878 Stredné odborné učilište nábytkárske Pravenec

891886 Stredné odborné učilište nábytkárske Spišská Nová Ves

891894 Stredné odborné učilište Ružomberok

891908 Združená stredná škola Štúrovo

893102 Stredné odborné učilište elektrotechnické Poprad

893111 Združená stredná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

893129 Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické Zlaté Moravce

893137 Združená stredná škola Skalica

893161 Stredné odborné učilište elektrotechnické Bratislava - Vajnory

893170 Združená stredná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

893188 Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá

893196 Stredné odborné učilište elektrotechnické Stropkov

893218 Stredné odborné učilište stavebné Trenčín

893226 Stredné odborné učilište stavebné Žilina

893251 Stredné odborné učilište stavebné Prešov
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893269 Stredné odborné učilište stavebné Poprad

893277 Stredné odborné učilište Sečovce

893285 Stredné odborné učilište stavebné Michalovce

893293 Stredné odborné učilište stavebné Nitra

893307 Stredné odborné učilište stavebné Lučenec

893315 Stredné odborné učilište stavebné Levice

893331 Stredné odborné učilište stavebné Košice - Juh

893340 Stredné odborné učilište stavebné Košice - Juh

893358 Stredné odborné učilište stavebné Humenné

893366 Stredné odborné učilište stavebné Bratislava - Nové Mesto

893382 Stredné odborné učilište stavebné Bratislava - Ružinov

893391 Stredné odborné učilište stavebné Banská Bystrica

893412 Stredné odborné učilište stavebné Trnava

893421 Stredné odborné učilište stavebné Nové Zámky

893439 Stredné odborné učilište stavebné Bratislava - Ružinov

893463 Stredné odborné učilište obchodné Samuela Jurkoviča Bratislava - Ružinov

893471 Stredné odborné učilište obchodné Bratislava - Rača

893480 Stredné odborné učilište obchodné Topoľčany

893498 Združená stredná škola obchodu a služieb Zlaté Moravce

893501 Stredné odborné učilište obchodné Kalná nad Hronom

893528 Združená hotelová a obchodná škola Liptovský Mikuláš

893544 Stredné odborné učilište obchodné Žilina

893552 Stredné odborné učilište spoločného stravovania Vysoké Tatry

893561 Stredné odborné učilište Nižná Slaná

893617 Stredné odborné učilište chemické Nitra

893633 Stredné odborné učilište textilné a odevné Žilina

893641 Stredné odborné učilište textilné a odevné Čadca

893684 Stredné odborné učilište A. Dubčeka Vranov nad Topľou

893692 Stredné odborné učilište odevné Svidník

893862 DIVADLO LUDUS Bratislava - Staré Mesto

894753 Stredné odborné učilište chemické Žilina

894788 Stredné odborné učilište chemické Svit

894796 Stredné odborné učilište odevné Bánovce nad Bebravou

894800 Združená stredná škola odevná Púchov

894818 Stredné odborné učilište odevné Tornaľa

894826 Združená stredná škola obchodu a služieb Ružomberok

894842 Združená stredná škola odevná a textilná Košice - Nad jazerom

894851 Stredné odborné učilište textilné Svit
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894893 Stredné odborné učilište Bardejov

894907 Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne

17050308 Stredné odborné učilište strojárske Tlmače

17050316 Stredné odborné učilište strojárske Šurany

17050324 Stredné odborné učilište strojárske Hlohovec

17050332 Stredné odborné učilište strojárske Bratislava - Petržalka

17050359 Stredné odborné učilište Istebné

17050367 Stredné odborné učilište hutnícke Košice - Šaca

17050383 Stredné odborné učilište elektrotechnické Prešov

17050405 Stredné odborné učilište strojárske Stará Ľubovňa

17050413 Stredisko praktického vyučovania Dolný Kubín

17050430 Stredné odborné učilište elektrotechnické Krompachy

17050448 Stredné odborné učilište elektrotechnické Nižná

17050456 Stredné odborné učilište elektrotechnické Gbely

17050464 Stredné odborné učilište Aurela Stodolu Košice - Staré Mesto

17050481 Stredné odborné učilište strojárske Rimavská Sobota

17050499 Stredné odborné učilište strojárske Martin

17050502 Stredné odborné učilište strojárske Námestovo

17050511 Stredné odborné učilište Prakovce

17050545 Stredné odborné učilište Rožňava

17050561 Stredné odborné učilište strojárske Považská Bystrica

17050570 Stredné odborné učilište strojárske Bardejov

17050596 Združená stredná škola M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom

17053668 Stredné odborné učilište strojárske Trenčín

17053676 Stredné odborné učilište strojárske Trnava

17053684 Stredné odborné učilište Brezno

17053722 Stredné odborné učilište Kysucké Nové Mesto

17053803 Stredné odborné učilište farmaceutické Slovenská Ľupča

17053811 Združená stredná škola Hlohovec

17053820 Stredné odborné učilište odevné Vrbové

17053838 Stredné odborné učilište odevné a textilné Trenčín

17053846 Združená stredná škola odevná Námestovo

17053862 Stredné odborné učilište Liptovský Mikuláš

17053871 Stredné odborné učilište Bratislava - Ružinov

17053889 Združená stredná škola odevná Levice

17054222 Stredné odborné učilište potravinárske Nitra

17054249 Stredné odborné učilište potravinárske Topoľčany

17054257 Stredné odborné učilište poľnohospodársko-potravinárske Šurany
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17054265 Stredné odborné učilište stavebné a poľnohospodárske Zvolen

17054273 Stredné odborné učilište strojárske Svidník

17054281 Stredné odborné učilište potravinárske II. Bratislava - Petržalka

17055199 Stredné odborné učilište železničné Zvolen

17055211 Združená stredná škola dopravná Martin

17055237 Stredné odborné učilište železničné Trnava

17055245 Stredné odborné učilište železničné Čierna nad Tisou

17055377 Stredné odborné učilište energetické Žilina

17055385 Stredné odborné učilište energetické Trnava

17055393 Stredné odborné učilište energetické Veľké Kapušany

17055415 Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií Bratislava - Rača

17055423 Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií Košice - Západ

17055431 Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácii Banská Bystrica

17055440 Združená stredná škola obchodu a služieb Handlová

17055458 Stredné odborné učilište Prievidza

17061563 Mestská knižnica Handlová

17066034 Domov vďaky Rajec

17078202 Správa mestskej zelene Košice - Juh

17078385 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Michalovce

17078393 Združená stredná škola hotelových služieb Humenné

17078407 Stredné odborné učilište dopravné Košice - Juh

17078415 Stredné odborné učilište obchodné Košice - Staré Mesto

17078423 Združená stredná škola - Stredné odborné učilište Košice - Juh

17078440 Stredné odborné učilište dopravné Prešov

17078466 Združená stredná umelecká škola Prešov

17078482 Stredné odborné učilište obchodné Prešov

17078491 Stredné odborné učilište stavebné Spišská Nová Ves

17078504 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Spišská Nová Ves

17085977 Stredisko praktického vyučovania Trebišov

17314054 DENOVA Bratislava - Devínska Nová Ves

17314887 Združená stredná škola odevná Bratislava - Ružinov

17314895 Združená stredná škola Bratislava - Nové Mesto

17314909 Združená stredná škola Bratislava - Ružinov

17319145 Štátna jazyková škola Bratislava - Staré Mesto

17326877 Stredné odborné učilište odevné Šahy

17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

17641471 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

17643848 Mestské služby, príspevková organizácia Nitra
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30197236 Mestský športový klub Brezno

30222150 Stredné odborné učilište stavebné Považská Bystrica

30222281 Technické služby mesta Námestova Námestovo

30226031 Mestská knižnica Bojnice

30229839 Mestské divadlo Žilina

30231281 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto

30232392 Verejnoprospešné služby Fiľakovo

30414016 Stredisko praktického vyučovania odevné Žilina

30414059 Stredisko praktického vyučovania textilné Spišská Nová Ves

30414067 Stredisko praktického vyučovania kožušníckea Trenčín

30415641 Stredisko praktického vyučovania Nitra

30415659 Stredisko praktického vyučovania Nitra

30777810 Divadlo ARÉNA Bratislava - Petržalka

30792461 Mestské múzeum Pezinok

30794544 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Bratislava - Staré Mesto

30810493 ISTRA CENTRUM Bratislava - Devínska Nová Ves

30853362 Mestský podnik služieb Pezinok

30857007 Jeseň života Záhorská Ves

31115896 Štátna jazyková škola Považská Bystrica

31117945 Obec Čachtice - služby Čachtice

31118127 PX CENTRUM Považská Bystrica

31196349 Správa športových zariadení Levice Levice

31297668 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves

31297676 Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

31297692 Hvezdáreň v Michalovciach Michalovce

31297706 Vlastivedné múzeum Trebišov

31297722 Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

31297749 Zemplínske múzeum Michalovce

31297765 Banícke múzeum v Rožňave Rožňava

31297781 Gemerské osvetové stredisko Rožňava

31297790 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava

31297803 Východoslovenské múzeum v Košiciach Košice - Staré Mesto

31297811 Bábkové divadlo v Košiciach Košice - Staré Mesto

31297838 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice - Staré Mesto

31297862 Divadlo Thália Színház Košice - Staré Mesto

31297927 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves

31299695 Mestské divadlo ACTORES Rožňava Rožňava

31300626 FAUNA Centrum voľného času Stropkov
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31305784 SLUŽBA m. p. Stropkov Stropkov

31309399 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

31572341 Bytový podnik, mestský podnik Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš

31748252 Obecný hasičský zbor Devínska Nová Ves Bratislava - Devínska Nová Ves

31753621 Štátny stenografický ústav Bratislava - Ružinov

31754104 Združená stredná škola drevárska Bratislava - Ružinov

31771181 Karloveský športový klub Bratislava - Karlova Ves

31780181 RUSEKO miestny podnik mestskej časti Rusovce Bratislava - Rusovce

31780466 Združená hotelová akadémia Bratislava - Nové Mesto

31787142 Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka Bratislava - Staré Mesto

31797920 Združená stredná škola dopravná Bratislava - Ružinov

31800548 Dúbravský športový klub Bratislava - Dúbravka

31803547 Obecné kultúrne stredisko Gajary Gajary

31813615 Obecný kultúrny a športový klub Dunajská Lužná Dunajská Lužná

31817033 Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná

31826598 Vodárne a kanalizácie mesta Stupava Stupava

31827047 Mestská univerzita Komárno

31827268 Základná umelecká škola J. Rosinského Nitra

31872492 Služby Marcelová

31874568 Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra

31874991 Miestne kultúrne stredisko Zemianska Olča

31903339 Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš

31904513 Stredisko praktického vyučovania dopravné Čadca

31907059 Športový klub mesta Dudince Dudince

31916503 Dom kultúry Andreja Sládkoviča Detva

31917992 Stredisko praktického vyučovania Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom

31924751 Združená stredná škola stavebná Prievidza

31928528 Informačné centrum mesta Čadca Čadca

31929028 Správa mestských športovísk Lučenec

31930921 Miestne osvetové stredisko Žaškov

31935265 Krytá plaváreň Veľký Krtíš

31945856 Múzeum Vojtecha Löfflera Košice - Staré Mesto

31951023 Technické a verejnoprospešné služby Torysa

31953191 Škola v prírode Vyšný Medzev

31953492 Verejnoprospešné služby, mestská organizácia Stará Ľubovňa

31953751 Miestne kultúrne stredisko Debraď

31953794 Škola v prírode Kojšov

31954928 Telesná kultúra a šport Nálepkovo Nálepkovo
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31959571 Mestské bytové hospodárstvo, Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec

31976093 Správa účelových zariadení mesta Levoča Levoča

31991521 Podnik služieb, príspevková organizácia, Prakovce Prakovce

31996361 Psychosociálne centrum Košice - Dargovských hrdinov

34000071 Základná umelecká škola Trenčín

34000208 Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského Trnava

34000232 Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda

34004866 Azylový dom pre bezdomovcov Nitra

34007636 Mestské múzeum Holíč

34015281 Rekreačné služby mesta Senica Senica

34041851 Obecný podnik služieb v Pukanci Pukanec

34056335 Myjavské osvetové stredisko Myjava

34059041 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Orlovom Považská Bystrica

34059059 Považská knižnica Považská Bystrica

34059067 Považské osvetové stredisko Považská Bystrica

34059105 Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske

34059113 Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza

34059121 Hornonitrianska knižnica Prievidza

34059130 Hornonitrianske múzeum Prievidza

34059172 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčín

34059199 Trenčianske múzeum Trenčín

34059202 Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

34072896 Klub dôchodcov Cífer

34074465 Miestne kultúrne stredisko Bátorove Kosihy

34074953 Štátna jazyková škola Trenčín

35513861 Technické služby mesta Sobrance Sobrance

35514035 Správa telovýchovných a energetických zariadení Spišská Nová Ves

35514698 Prevádzkáreň obce Lendak Lendak

35514868 Štátna jazyková škola Košice - Staré Mesto

35516313 Štátna jazyková škola Strážske

35517930 Škola v prírode Chmeľová Chmeľová

35519088 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Vranov nad Topľou

35527358 PRÁCE - SLUŽBY Spišský Štiavnik

35538791 Štátna jazyková škola pri Gymnáziu Spišská Nová Ves

35557214 Turistické informačné centrum mesta Rožňava Rožňava

35557800 Vlastivedné múzeum v Kráľovskom Chlmci Kráľovský Chlmec

35595817 Miestne kultúrne stredisko Veľké Úľany

35627484 Miestne kultúrne stredisko - Mýtne Ludany Mýtne Ludany
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35628260 Mestské hospodárstvo Trenčín Trenčín

35629011 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Trenčín

35630272 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Nitra

35645776 Miestne kultúrne stredisko Biskupice

35658509 Miestne kultúrne stredisko Lúky

35660406 Organizácia verejnoprospešných služieb Zákopčie

35662778 Mestský športový klub Žilina

35666978 Turistická informačná kancelária Slovakotour Dolný Kubín

35676647 Dobrovoľný verejný požiarny zbor Pribylina Pribylina

35678895 Miestne kultúrne stredisko Radzovce

35984783 Horehronské múzeum v Brezne Brezno

35984791 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Lučenec

35984953 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Banská Bystrica

35985020 Pohronské múzeum v Novej Bani Nová Baňa

35985097 Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota

35985381 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Banská Bystrica

35986999 Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Banská Bystrica

35987120 Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

35987138 Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

35987146 Novohradská knižnica v Lučenci Lučenec

35987154 Novohradské osvetové stredisko v Lučenci Lučenec

35987189 Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom Žiar nad Hronom

35987197 Knižnica Jána Kollára Kremnica

35987324 Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota

35987332 Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota

35987341 Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

35987405 Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici Banská Bystrica

35989572 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Zvolen

35989611 Štúdio tanca v Banskej Bystrici Banská Bystrica

35993154 Liptovské múzeum v Ružomberku Ružomberok

35994061 Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto

35994215 Služby Mojtín Mojtín

35994410 Mládežnícky súbor HROCHOŤAN Hrochoť

35996293 Mestské kultúrne stredisko Krupina

35996340 Miestne kultúrne stredisko Zázrivá

35996561 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Zvolen

36064378 Združená stredná škola potravinárska Bratislava - Dúbravka

36064386 Združená stredná škola Senec
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36066257 Ružinovský športový klub Bratislava - Ružinov

36066541 Mestské centrum sociálnych služieb Malacky Malacky

36081175 OSOM – obecné stredisko služieb Moravany nad Váhom

36086932 Galéria Jána Koniarka v Trnave Trnava

36086941 Záhorské múzeum v Skalici Skalica

36086959 Záhorská galéria v Senici Senica

36086967 Balneologické múzeum v Piešťanoch Piešťany

36086975 Vlastivedné múzeum v Hlohovci Hlohovec

36087017 Západoslovenské múzeum v Trnave Trnava

36087033 Vlastivedné múzeum v Galante Galanta

36087041 Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Dunajská Streda

36088226 Záhorská knižnica Senica

36088234 Záhorské osvetové stredisko v Senici Senica

36088242 Galantská knižnica Galanta

36088251 Galantské osvetové stredisko Galanta

36088269 Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci Hlohovec

36088285 Trnavské osvetové stredisko v Trnave Trnava

36088315 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Dunajská Streda

36088323 Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede Dunajská Streda

36088625 Dom dôchodcov Gbely Gbely

36089702 Mestské kultúrne zariadenie Gbely Gbely

36102580 Nitrianska galéria Nitra

36102598 Tribečské osvetové stredisko Topoľčany

36102601 Tribečské múzeum v Topoľčanoch Topoľčany

36102610 Tribečská knižnica Topoľčany

36102628 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Nové Zámky

36102652 Ponitrianske múzeum Nitra

36102679 Jókaiho divadlo v Komárne Komárno

36102709 Ponitrianske osvetové stredisko Nitra

36102717 Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky

36102784 Podunajská knižnica Komárno

36102806 Tekovská hvezdáreň Levice

36102814 Tekovská knižnica Levice

36102831 Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch Nové Zámky

36102849 Tekovské múzeum Levice

36102881 Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne Komárno

36103004 Staré divadlo Nitra

36103098 Galéria umenia Nové Zámky
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36110191 Centrum sociálnych služieb - Margaréta Bajč Bajč

36116696 Miestne osvetové stredisko Lazany

36116807 INFOTUR, Informačná kancelária Mesta Stará Turá Stará Turá

36118869 Športový klub pri Obecnom úrade v Čereňanoch Čereňany

36121151 Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín Trenčín

36121649 Škola v prírode Zliechov Zliechov

36127345 Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom

36130079 Správa majetku mesta Bojnice Bojnice

36130125 Dom kultúry Javorina Stará Turá Stará Turá

36131857 Plaváreň mesta Handlová, so sídlom Handlová Handlová

36135062 Miestny podnik kultúry a služieb Zubrohlava Zubrohlava

36139297 Mestský podnik služieb Turzovka

36143936 Prevádzkáreň obce Sučany Sučany

36145050 Oravská galéria v Dolnom Kubíne Dolný Kubín

36145068 Kysucká knižnica v Čadci Čadca

36145076 Kysucké múzeum v Čadci Čadca

36145084 Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste Kysucké Nové Mesto

36145092 Hvezdáreň v Žiline Žilina

36145106 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín

36145173 Považské múzeum v Žiline Žilina

36145181 Regionálne osvetové stredisko v Žiline Žilina

36145190 Považská galéria umenia v Žiline Žilina

36145203 Kysucké osvetové stredisko v Čadci Čadca

36145211 Bábkové divadlo Žilina Žilina

36145220 Knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého Liptovský Mikuláš

36145238 Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Liptovský Mikuláš

36145246 Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši Liptovský Mikuláš

36145254 Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne Dolný Kubín

36145262 Oravská knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín

36145271 Kysucká galéria v Čadci Čadca

36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Martin

36145319 Turčianska knižnica v Martine Martin

36145327 Turčianska galéria v Martine Martin

36145335 Turčianske osvetové stredisko v Martine Martin

36155667 Združená stredná umelecká škola Kežmarok

36155993 Združená stredná škola J. Andraščíka Bardejov

36204099 Stredisko praktického vyučovania pri DOZA Pozdišovce

36293962 DUMAT - mestská príspevková organizácia Dubnica nad Váhom
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37781120 Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

37781138 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Hanušovce nad Topľou

37781146 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou

37781154 Podduklianska knižnica vo Svidníku Svidník

37781171 Podtatranské múzeum v Poprade Poprad

37781189 Podtatranská knižnica v Poprade Poprad

37781201 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Poprad

37781219 Tatranské kultúrne centrum Vysoké Tatry Vysoké Tatry

37781227 Múzeum v Kežmarku Kežmarok

37781235 Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa

37781243 Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa

37781251 Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa

37781278 Krajské múzeum v Prešove Prešov

37781286 Šarišská galéria v Prešove Prešov

37781308 Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove Prešov

37781316 Šarišské múzeum Bardejov

37781324 Hvezdáreň a planetárium v Prešove Prešov

37781332 Šarišské osvetové stredisko v Prešove Prešov

37781375 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Svidník

37781383 Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom Humenné

37781391 Vihorlatské múzeum v Humennom Humenné

37781405 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce

37781421 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Humenné

37781464 Vihorlatská knižnica v Humennom Humenné

37781481 Tatranská galéria v Poprade Poprad

37781570 Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov

37781588 Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

37783432 Divadlo Jonáša Záborského Prešov

37789368 Obecné služby Kružlová

37798740 Mestské kultúrne stredisko Čadca

37804669 Obec Mútne - prevádzka Mútne

37806939 Správa športových zariadení mesta Martin Martin

37808401 Mestské športové zariadenia Dolný Kubín Dolný Kubín

37809890 Kultúrne centrum, mestský podnik Martin

37826212 Obecný športový klub Závadka nad Hronom

37832280 Obecný podnik - štrkovisko - Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom

37834240 Služby mesta Piešťany Piešťany

37840835 Materská škola II. Gbely
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37840843 Materská škola I. Gbely

37840851 Základná umelecká škola Gbely

37844652 Centrum kultúry a športu Holíč

37847244 Jazyková škola pri Strednej priemyselnej škole dopravnej Trnava

37847252 Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Hollého Trnava Trnava

37849760 Technické služby Sládkovičovo Sládkovičovo

37852787 Služby pre obyvateľov Iža

37859820 DOMOV JESIENKA ŠURANY Šurany

37866605 Športový klub Obce Belá Belá

37869639 Správa športových zariadení, mestský podnik Zlaté Moravce

37874781 Obecný podnik služieb Žalobín

37878247 Združená stredná škola v Snine Snina

37880012 Združená stredná škola obchodu a služieb Kežmarok

37880063 Združená stredná škola poľnohospodárska v Bardejove Bardejov

37880080 Združená stredná škola v Prešove Prešov

37880241 Združená stredná škola odevná Prešov

37884085 Rozvojová agentúra Prešovského samosprávneho kraja Prešov

37890051 Združená stredná škola Veľký Krtíš

37890069 Združená stredná odborná škola Fiľakovo

37890085 Združená stredná škola služieb Žiar nad Hronom

37890115 Združená stredná škola služieb Zvolen

37890182 Združená stredná odborná škola Revúca

37890191 Združená stredná škola poľnohospodárska Želovce

37890221 Združená stredná škola služieb Lučenec

37890328 Združená stredná škola sklárska Poltár

37895648 Obecný podnik Divín Divín

37897420 OBNIK, príspevková organizácia Vyhne

37898337 Združená stredná škola poľnohospodárska a potravinárska Rimavská Sobota

37902423 Príspevková organizácia TES Čierne Čierne

37909681 Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska Mošovce

37914383 Bytový podnik, mestská príspevková organizácia Nová Dubnica

37916246 Správa majetku mesta Prievidza Prievidza

37918354 Združená stredná škola Myjava

37918362 Združená stredná škola chemická Nováky

37918826 Spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné
učilište, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia

Partizánske

37939645 Príspevková organizácia obce Raslavice Raslavice

37942492 Združená stredná škola drevárska Vranov nad Topľou
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37950011 Mestské služby Jelšava Jelšava

37950185 Regionálna správa ciest Banská Bystrica Banská Bystrica

37950193 Regionálna správa ciest Lučenec Lučenec

37950207 Regionálna správa ciest Rimavská Sobota Rimavská Sobota

37950215 Regionálna správa ciest Veľký Krtíš Veľký Krtíš

37950223 Regionálna správa ciest Zvolen Zvolen

37950231 Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom Ladomerská Vieska

37951165 Podnik bytového hospodárstva Sliač

37952005 Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom

37956094 Združená stredná škola obchodu a odievania Lučenec

37956108 Spojená stredná škola Banská Bystrica

37956124 Združená stredná škola Nová Baňa

37956230 Spojená stredná škola Hnúšťa

37962485 Verejnoprospešné služby obce Preseľany Preseľany

37964496 Stredisko služieb škole v Komárne Komárno
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Príloha č. 6 k Pokynu MF SR č. MF/5730/2005-341

Väzby medzi položkami výkazu Fin FAP 5-04, resp Fin FAP 6-01
a riadkami výkazu Súvaha Úč. ROPO SFOV 1-01 pre rozpočtové,

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC

(Zdroj: Opatrenie MF SR z 24. 11. 2004 č. MF/10717/2004-74)

FINANČNÉ AKTÍVA:

akcie: r. súvahy 024 (časť akcie), 025 (časť akcie), 028 (časť akcie), 079(časť akcie)

podielové listy: r. súvahy 024 (časť podielové listy), 025 (časť podielové listy), 028 (časť podielové
listy), 079 (časť podielové listy)

ostatné majetkové vklady: r. súvahy 028 (okrem akcií, podielových listov a dlhových cenných pa-
pierov)

dlhové cenné papiere: r. súvahy 026, 041, 042, 080, 082

z toho dlhodobé: r. súvahy 026, 041 (so splatnosťou dlhšou ako jeden rok), 042 (so splatnosťou dlh-
šou ako jeden rok)

poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci: r. súvahy 027, 039 (časť pohľadávky z pôži-
čiek prevzatých od zrušených štátnych fondov), 085, 091
z toho dlhodobé: r. súvahy 027, 039 (časť pohľadávky z pôžičiek prevzatých od zrušených štát-
nych fondov), 085

ostatné pohľadávky: r. súvahy 009, 022, 039 (okrem r. 041, 042 a pohľadávok z pôžičiek pre-
vzatých od zrušených štátnych fondov), 103

PASÍVA:

emisia akcií: r. súvahy žiadny

emisia dlhových cenných papierov: r. súvahy 141, 144, 148, 171
z toho dlhodobé: r. súvahy 141, 144

bankové úvery: r. súvahy 168, 169, 170
z toho dlhodobé: r. súvahy 168

prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci: r. súvahy 172, 173, 174
z toho dlhodobé: r. súvahy 173

ostatné záväzky: r. súvahy 139 (okrem r. 141 a 144), 146 (okrem r. 148), 175
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Trnavský samosprávny kraj
P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Číslo spisu: 324/2005/EKO
Referent: Hrčková, tel.: 033/5933341 V Trnave 28. 1. 2005

Cenový výmer č. 1/2005
Trnavský samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2
ods. 2, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vy-
dáva rozhodnutie, ktorým pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s. určuje ma-
ximálne ceny cestovného v mestskej pravidelnej doprave osôb v Piešťanoch:

Klasifikácia
produkcie:

Názov: Maximálna cena v Sk
vrátane DPH

60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb

1. Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu 10,- Sk

2. Cena cestovného lístka s 50 % zľavou na jednu cestu 5,- Sk

3. Cena cestovného lístka za batožinu 5,- Sk

4. Cena cestovného lístka na jednu cestu za psa pokiaľ nie je
umiestnený v schránke 5,- Sk

5. Cena cestovného lístka za detský kočík 5,- Sk

6. Cena cestovného lístka pre občana nad 70 rokov veku 1,- Sk

7. Cena cestovného lístka pre ťažko zdravotne postihnuté osoby,
ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, ich sprievodca alebo
vodiaci pes, invalidný vozík alebo detský kočík 1,- Sk

8. Cena cestovného lístka pre deti do dovŕšenia 6. roku veku
v sprievode cestujúceho 1,- Sk

1. Za cenu cestovného lístka s 50 % zľavou sa prepravujú:

1.1. Deti po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku

1.2. Žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci

– na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia

– na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia

– v zahraničí , ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách, zriade-
ných v Slovenskej republike
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1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



1.3. Príjemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a im na roveň postavených dô-
chodkov (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodcov)

2. Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

– preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 6. a 1.3.

– preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 7.

– žiackym preukazom vydaným na príslušný školský rok potvrdený školou u osôb podľa bodu 1.2.

Týmto cenovým výmerom sa ruší cenový výmer č. 1/2003.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Peter Tomeček, v. r.
predseda

Číslo spisu: 324/2005/EKO
Referent: Hrčková, tel.: 033/5933341 V Trnave 28. 1. 2005

Cenový výmer č. 2/2005
Trnavský samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2
ods. 2, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vy-
dáva rozhodnutie, ktorým pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s. určuje ma-
ximálne ceny cestovného v mestskej pravidelnej doprave osôb v Senici:

Klasifikácia
produkcie:

Názov: Maximálna cena v Sk
vrátane DPH

60.21.22 Mestská pravidelná doprava osôb

1. Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu 10,- Sk

2. Cena cestovného lístka s 50 % zľavou na jednu cestu 5,- Sk

3. Cena cestovného lístka za batožinu 5,- Sk

4. Cena cestovného lístka na jednu cestu za psa pokiaľ nie je
umiestnený v schránke 10,- Sk

5. Cena cestovného lístka za detský kočík 5,- Sk

6. Cena cestovného lístka pre občana nad 70 rokov veku 2,- Sk

7. Cena cestovného lístka pre ťažko zdravotne postihnuté osoby,
ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S 2,- Sk
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1. Bezplatne sa prepravujú:

1.1. Dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho

1.2. Ťažko zdravotne postihnutej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S

– jeho sprievodca alebo vodiaci pes

– jeho invalidný vozík alebo detský kočík

2. Za cenu cestovného lístka s 50 % zľavou sa prepravujú:

2.1. Dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku

2.2. Ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho

2.3. Žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci

– na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia

– na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia

– v zahraničí , ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách, zriade-
ných v Slovenskej republike

3. Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby tými-
to dokladmi:

– preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 6.

– preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 7. a 1.2.

– žiackym preukazom vydaným na príslušný školský rok potvrdený školou u osôb podľa bodu 2.3.

Týmto cenovým výmerom sa ruší cenový výmer č. 17/2002.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Peter Tomeček, v. r.
predseda
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1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Číslo spisu: 3464/2004 V Banskej Bystrici 14. 2. 2005
Referent: Weissová, tel.: 048/4325549

Cenový výmer č. 1/2005
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003
§ 2 ods. 2, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov,
vydáva rozhodnutie, ktorým sa v meste Zvolen určujú maximálne ceny tovaru takto:

Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov

a) Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov 12,- Sk

b) Deti po dovŕšení 6. roku veku, do dovŕšenia 15. roku veku 7,- Sk

c) Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu, zákon
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov,
študenti vysokých škôl podľa osobitného predpisu, zákon č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysoko-
školského štúdia druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

7,- Sk

d) Príjemcovia starobných a invalidných dôchodkov, s výnimkou čiastočne invalidných
dôchodkov

9,- Sk

e) Občania nad 70 rokov veku 7,- Sk

f) Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S s výnimkou sprievodcu, invalidného vozíka alebo vo-
diaceho psa

7,- Sk

g) Batožina o rozmeroch väčších ako 30 x 40 x 60 cm, úzke predmety dlhšie ako
150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 5 x 80 x 100 cm, a to aj v prí-
pade, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov

7,- Sk

h) Detský kočík bez dieťaťa 7,- Sk

ch) Pes prepravovaný v schránke 7,- Sk

i) Pes ak nie je prepravovaný v schránke 12,- Sk

Vysvetlivky:
Cestovné pri zakúpení cestovného lístka u vodiča autobusu.
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2. Bezplatné prepravy

Bezplatne sa prepravujú:

a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku

b) Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo vodiaceho psa

c) Detský kočík s dieťaťom

Uvedené zľavy platia pre osoby s trvalým pobytom na území v Slovenskej republike.

Maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Nadobudnutím účinnosti tohto cenového výmeru sa zrušujú maximálne ceny stanovené cenovým
výmerom Banskobystrického samosprávneho kraja č. 1/2004 zo dňa 18.3. 2004.

Tento cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Milan Marčok, v. r.
predseda BBSK

Číslo spisu: 3464/2004 V Banskej Bystrici 14. 2. 2005
Referent: Weissová, tel.: 048/4325549

Cenový výmer č. 2/2005
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003
§ 2 ods. 2, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov
vydáva rozhodnutie, ktorým sa v meste Žiar nad Hronom, v obci Ladomerská Vieska určujú maxi-
málne ceny tovaru takto:

Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov

a) Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov 12,- Sk

b) Deti po dovŕšení 6. roku veku, do dovŕšenia 15. roku veku 7,- Sk

c) Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu, zákon
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov,
študenti vysokých škôl podľa osobitného predpisu, zákon č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysoko-
školského štúdia druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

7,- Sk

d) Príjemcovia starobných a invalidných dôchodkov, s výnimkou čiastočne invalidných
dôchodkov

9,- Sk
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e) Občania nad 70 rokov veku 7,- Sk

f) Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S s výnimkou sprievodcu, invalidného vozíka alebo vodia-
ceho psa

7,- Sk

g) Batožina o rozmeroch väčších ako 30 x 40 x 60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm
a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 5 x 80 x 100 cm, a to aj v prípade, že
presahuje len jeden z uvedených rozmerov

7,- Sk

h) Detský kočík bez dieťaťa 7,- Sk

ch) Pes prepravovaný v schránke 7,- Sk

i) Pes ak nie je prepravovaný v schránke 12,- Sk

Vysvetlivky:
Cestovné pri zakúpení cestovného lístka u vodiča autobusu.

2. Bezplatné prepravy

Bezplatne sa prepravujú:

a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku

b) Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo vodiaceho psa

c) Detský kočík s dieťaťom

Uvedené zľavy platia pre osoby s trvalým pobytom na území v Slovenskej republike.

Maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Nadobudnutím účinnosti tohto cenového výmeru sa zrušujú maximálne ceny stanovené cenovým
výmerom Banskobystrického samosprávneho kraja č. 2/2004 zo dňa 18.3. 2004.

Tento cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Milan Marčok, v. r.
predseda BBSK
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Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Číslo spisu 530/2005-RU13 V Košiciach 8. 2. 2005
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 1/2005
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003
v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších
územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým v meste Trebišov určuje maximálne ceny tovaru:

Klasifikácia produkcie: 90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec

1. Ručné čistenie a pomocné práce 150,- Sk/hod

2. Zametanie vozidlom AVIA – ČIVO 700,- Sk/hod

3. Kropenie vozidlom Škoda 706 RTH 660,- Sk/hod

4. Odvoz pozberaných nečistôt z miestnych komunikácií vozidlom AVIA A - 30,31 300,- Sk/hod

5. Odvoz pozberaných nečistôt z miestnych komunikácií traktorom Z 7245 a Z 5201 480,- Sk/hod

6. Práca vyklapača Škoda Š 706 780,- Sk/hod

7. Práca vibračného valca 350,- Sk/hod

8. Pluhovanie vozidlom Škoda Š 706 RTH MTSP 240,- Sk/hod

9. Posyp vozidlom Škoda Š 706 RTH MTSP s posypovým materiálom 780,- Sk/hod

10. Zametanie, sypanie a kropenie vozidlom Multicar M 25 240,- Sk/hod

11. Práca nakladača UNC 060 540,- Sk/hod

12. Práca nakladača UNC 053.1 600,- Sk/hod

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 282/2005-RU13 V Košiciach 14. 2. 2005
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Doplnok č. 2 k cenovému výmeru č. 5/2004
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa
ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým mení a dopĺňa cenový výmer č. 5/2004, ktorým v meste Ko-
šice a v obciach Nižná Hutka, Nižná Myšľa a Vyšná Hutka určuje maximálne ceny tovaru:

Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb

1. Vo výnimkach z tarifných pásiem sa mení písmeno f), ktoré znie:

f) Cesty realizované medzi úsekom Alpínka - rázcestie – Jahodná RŠS sa posudzujú ako cesty
v rámci III. tarifného pásma (pri použití jednorázového aj časového cestovného lístka).

2. Výnimky z tarifných pásiem sa dopĺňajú o písmeno g), ktoré znie:

g) Cesty realizované medzi zastávkami:
zast. Pereš, pohostinstvo - letisko
Barca, zast. Podnikateľská - Spaľovňa
sídl. Ťahanovce, zast. Moňok - Krematórium

sa posudzujú ako cesty v rámci II. tarifného pásma (pri použití jednorázového aj časového
cestovného lístka).

Doplnok č. 2 k cenovému výmeru č. 5/2004 nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda
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