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Vec 
 

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií, poskytnutých v roku 2010 formou kapitálových 
transferov   
 

V zmysle smernice Ministerstva školstva SR č. 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR a zmlúv/dodatkov k zmluvám o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
uzatvorených v roku 2010 na zabezpečenie úloh v oblasti športu (ďalej len „zmluvy“), Vám 
k vyúčtovaniu dotácií, poskytnutých na materiálno-technický rozvoj športu vo forme kapitálových 
transferov, zasielame nasledovné usmernenie: 
 Vyúčtovanie dotácií, poskytnutých v r. 2010 na materiálno-technický rozvoj športu, sa 
predkladá v termíne a za podmienok uvedených v zmluve, v súlade s ustanoveniami cit. smernice 
o poskytovaní dotácií a usmernenia sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR k pouţitiu 
kapitálových transferov, poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
na realizáciu Národného programu rozvoja športu v SR v roku 2010 (ktoré je prílohou k zmluve). 
 Účelové určenie finančných prostriedkov a ich suma, určená na projekty materiálno-
technického rozvoja športu v roku 2010, sú uvedené v ustanoveniach čl. I ods. 1 zmluvy. 

Špecifikácia kapitálových výdavkov je vymedzená v platnej ekonomickej klasifikácii - v 
opatrení Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-4, ktorým sa ustanovuje 
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (v 
znení neskorších zmien a doplnkov) a v metodických usmerneniach, ktoré vydalo MF SR 
k pouţívaniu cit. opatrenia s vysvetlivkami k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie za 
účelom jednotného uplatnenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, podľa ktorých 
treba postupovať o. i.  pri posudzovaní, či ide o kapitálové alebo beţné výdavky.  Cit. opatrenie  
MF SR spolu s metodickými usmerneniami boli  uverejnené vo finančnom spravodajcovi MF SR č. 
14/2004 pod č. 74 a 75 a č. 6/2009 pod č. 40.   



Ak sú v zmluve schválené dotácie na rôzne účely (s prislúchajúcou sumou finančných 
prostriedkov), dodrţanie výšky finančných prostriedkov podľa ich účelového určenia je záväzné  
zvlášť za kaţdý účel.   

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií sa predkladá na priloţených tlačivách – osobitne podľa 
ich účelového určenia a súm finančných prostriedkov, určených v zmluve na  jednotlivé účely. 

    Tlačivá  (prílohy) k vyúčtovaniu dotácií sú uverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR 
http://www.minedu.sk/SPORT/sport.htm a sú k dispozícii na pouţitie. 

V prípade, ak organizácia na vyúčtovanie dotácií nepouţije tlačivá, ktoré sú v prílohe 
k tomuto usmerneniu, ale vlastné formuláre, poţadovaná forma zúčtovania musí byť jednoznačne 
dodrţaná so všetkými informáciami a údajmi tak, ako sa uvádza v tomto usmernení resp. na 
priloţených tlačivách v prílohe.  
 
 Vyúčtovanie dotácií poskytnutých formou kapitálových transferov v roku 2010 musí 
obsahovať: 

- vecné vyhodnotenie projektov, na ktoré sa dotácia poskytla, t. j. účelu a efektívnosti 
pouţitia poskytnutých prostriedkov,  

- rozpis pouţitia poskytnutej dotácie so zoznamom a priloţenou kópiou dokladov, slúţiacich 
k účtovnej evidencii a kontrole čerpania poskytnutej dotácie s uvedením čísla dokladu, zo 
dňa ...  (v tvare DDMMRR) a sumy vynaloţených finančných prostriedkov v Eurách podľa 
dokladu a ich konkrétneho pouţitia. V tejto súvislosti upozorňujeme, ţe v zúčtovaní môţu 
byť len doklady s dátumom od 1.1.2010 do 31.12.2010 (okrem prípadov, ak v zmluve nie je 
uvedený iný termín pouţitia dotácie ako rok 2010). 
 
V prípade, ak organizácia na niektorý projekt čerpala niţšiu sumu finančných prostriedkov 

neţ je uvedená v zmluve a na ďalší projekt vyššiu (bez toho, aby príslušné zníţenie  a zvýšenie 
dotácie bolo schválené v dodatku k zmluve), nedočerpanú sumu finančných prostriedkov, 
poskytnutých na príslušný účel, je prijímateľ dotácie povinný bezpodmienečne vrátiť na účet 
MŠVVaŠ SR uvedený v zmluve, a to bez osobitného vyzvania Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Čerpanie dotácií, určených na rôzne účely, totiţ prijímateľ dotácie nemôţe 
svojvoľne presúvať alebo vyrovnávať a ak sa na ministerstvo predloţí takéto zúčtovanie dotácií, 
suma, ktorá bola neoprávnene  pouţitá na iný projekt, nebude akceptovaná.   

 
V súvislosti so zúčtovaním dotácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalej 

upozorňuje, ţe: 
  

- zálohové faktúry (bez predloţenia konečnej faktúry) nebudú akceptované, 
- v prípade, ak na  faktúre je uvedená iná mena neţ Euro, sumu treba prepočítať aktuálnym 

kurzom NBS, platným v čase realizácie platby a dopísať ju na faktúru v Eurách,   
- v textových častiach zúčtovania treba pouţívať plné názvy výrazov (nie nezauţívané 

skratky). 
 
V súvislosti s opakujúcimi sa kontrolnými zisteniami, nepresnosťami a nezrovnalosťami vo 

vyúčtovaniach  dotácií, si dovoľujeme znova upozorniť všetkých prijímateľov dotácií na dôsledné 
dodrţanie  ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2010, cit. usmernenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR k pouţitiu dotácií v roku 2010 ako aj tohto usmernenia a  k  
zúčtovaniu dotácií pristúpili s maximálnou zodpovednosťou, to znamená, aby ho predloţili včas, v 
poţadovanej forme a na priloţených tlačivách kompletne so všetkými náleţitosťami a najmä 
s jednoznačným uvedením sumy poskytnutej a zúčtovanej dotácie podľa príslušného projektu a jej 
účelového určenia. 
 

    V  prípade nedodrţania niektorého z ustanovení uvedených v zmluve, podľa ktorých sa 
prijímateľ dotácie o. i. zaviazal, ţe v termíne do 25.1.2011 (ak v zmluve nie je uvedený iný termín 
zúčtovania dotácie), predloţí sekcii štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, 

http://www.minedu.sk/SPORT/sport.htm


výskumu a športu SR zúčtovanie poskytnutej dotácie, podpísané štatutárnym zástupcom 
organizácie (ktoré je o. i. aj jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom 
rozpočtovom roku), MŠVVaŠ SR pristúpi k sankciám podľa čl. 3 zmluvy.   
            V  súvislosti s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré sa nepouţijú do 31. decembra 2010, 
upozorňujeme prijímateľov dotácií aj na  povinnosť ich  vrátenia bez zbytočného odkladu a bez 
osobitného vyzvania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR, na účet č. 
7000063900/8180 VS 10, vedený v Štátnej pokladnici. V takomto prípade je vo vyúčtovaní 
potrebné uviesť, ţe nevyčerpané prostriedky boli vrátené na vyššie uvedený účet ministerstva. 
Nevyčerpané prostriedky štátneho rozpočtu sa nevracajú, ak ich celková suma za organizáciu 
nepresiahne  5 Eur  (vrátane beţných transferov). 

Zároveň upozorňujeme prijímateľov dotácie na povinnosť odviesť v termíne do 10. januára 
2011 na účet č. 7000063812/8180 VS 10, vedený v Štátnej pokladnici pre MŠVVaŠ SR, výnosy z 
prostriedkov štátneho rozpočtu, z ktorých je moţné odpočítať daň z úrokov a poplatok za vedenie 
účtu (nie je moţné odpočítať z nich poplatky za bankové operácie a ostatné bankové sluţby napr. 
poplatok za zaslanie výpisu z účtu). V príkaze na prevod finančných prostriedkov sa v správe pre 
prijímateľa t. j.  pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedie, či ide o výnosy 
z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov. 
V oboch prípadoch je však bezpodmienečne nutné  zaslať sekcii štátnej starostlivosti o šport 
MŠVVaŠ SR avízo k poukázaniu prostriedkov  t. j. list, v ktorom sa uvedie, o aké prostriedky ide 
(výnosy alebo vratky), v akej výške, a v prípade nepouţitých prostriedkov, z akého projektu sa 
vracajú. 

Odvody výnosov, vrátenie nepouţitých prostriedkov, zaslanie avíz, predloţenie zúčtovania 
dotácií a pod. je povinný  vykonať prijímateľ dotácie, s ktorým MŠVVaŠ SR uzavrelo zmluvu 
o poskytnutí dotácie v roku 2010, a nie prípadný tretí subjekt. Z toho vyplýva, ţe v prípade  
poskytnutia finančných prostriedkov ďalšiemu subjektu (ak to umoţnili podmienky uvedené 
v zmluve), prijímateľ dotácie musí zabezpečiť, aby tretí subjekt v dostatočnom časovom predstihu 
splnil svoje povinnosti, týkajúce sa zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov tak, aby sa 
dodrţali záväzky a termíny, dohodnuté v zmluve medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a prijímateľom dotácie. Tretí subjekt v ţiadnom prípade nevykonáva povinnosti, 
uvedené v zmluve, priamo voči Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (t. z., ţe 
neodvádza výnosy a nevracia nepouţité prostriedky na účty MŠVVaŠ SR, nezasiela avíza a 
nepredkladá zúčtovanie dotácií MŠVVaŠ SR), ale prostredníctvom organizácie, ktorá mu finančné 
prostriedky poskytla. 

Ţiadne finančné prostriedky  sa  na účet ministerstva neposielajú poštovou poukáţkou.  
 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR okrem správneho predloţenia zúčtovania 
dotácií zároveň upozorňuje prijímateľov dotácie aj na jednoznačnú evidenciu a vykazovanie 
pouţitia poskytnutých dotácií na prvotných účtovných dokladoch (ktoré sú uloţené v organizácii 
a slúţia aj pre potreby kontrolných orgánov), konkrétne napr. na vyznačenie výdavkov na 
účtovných dokladoch, týkajúcich sa účelu pouţitia dotácie zo štátneho rozpočtu a zvlášť  týkajúcich 
sa iných – vlastných zdrojov organizácie (pokiaľ nie všetky výdavky na účtovnom doklade - faktúre 
boli hradené z poskytnutej dotácie).  

 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií ţiadame zaslať v elektronickej podobe na adresu 

katarina.duziova@minedu.sk a aj v tlačenej podobe spolu za všetky projekty Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR - sekcii štátnej starostlivosti o šport, Stromová 1, 813 
30 Bratislava, v termíne do 25.1.2011 (ak v zmluve nie je uvedený iný termín vyúčtovania). 
K predloţeniu vyúčtovaní dotácie v inom termíne, neţ do 25.1.2011, uţ nebude zo strany MŠVVaŠ 
SR zaslaný osobitný pokyn. 

 
Všetky ustanovenia tohto usmernenia k vyúčtovaniu dotácií, poskytnutých v roku 2010 

formou kapitálových transferov (okrem termínu predloţenia ich zúčtovania) sa vzťahujú aj na 
organizácie, ktoré majú v zmluve uvedený iný termín pouţitia dotácie ako rok 2010. V takýchto 
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prípadoch je potrebné predloţiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne uvedenom v platnej 
zmluve príp. v jej dodatku.  

Na záver si dovoľujeme upozorniť všetky dotknuté subjekty, ţe podľa § 11 ods. 3 písm. a) 
zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore  športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
dotáciu nemoţno poskytnúť ţiadateľovi, ktorý o. i. nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym 
rozpočtom za predchádzajúce roky. 
 
 
 
 
 
  
S úctou 
 
 
 
Príloha 
 

 
 
                                                                                      Ing. Pavol Swiec 
                                                                                generálny riaditeľ sekcie 
 
 

 
 
 

 


