
Metodické usmernenie na používanie novej funkčnej klasifikácie  
pre verejné vysoké školy 

 

Na základe výsledkov rokovaní so Štatistickým úradom SR a s Ministerstvom financií  SR spresňuje 
MŠVVaŠ SR používanie funkčnej klasifikácie na 4. úrovni  nasledovne: 

Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 
09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku. 

Uvedený postup je však možné použiť len na 4. úroveň funkčnej klasifikácie. Na ostatných 
úrovniach je potrebné v prípadoch, keď výdavok zahŕňa viaceré funkcie, urobiť podľa 
možností jeho rozpočítanie podľa vhodne zvolenej základne. 

Prakticky to znamená, že vysoké školy musia rozlišovať na úrovni skupiny 09.4 výdavky na prvý 
stupeň terciárneho vzdelávania (trieda 09.4.1) a výdavky na druhý stupeň terciárneho vzdelávania 
(trieda 09.4.2); na úrovni triedy 09.4.1 však už nemusia rozlišovať medzi výdavkami na bakalárske 
štúdium (podtrieda 09.4.1.2) a na magisterské/inžinierske/doktorské (ďalej len “magisterské”) štúdium 
(podtrieda 09.4.1.3), kde môžu použiť klasifikáciu zodpovedajúcu väčšej časti príslušného výdavku 
(pokiaľ výdavok zahŕňa obe podtriedy). 

Pokiaľ ide o triedu 09.6.0 - Vedľajšie služby v školstve - tu nemusia rozlišovať na úrovni podtried 
medzi výdavkami na 1. stupeň  (podtrieda 09.6.0.6) a na druhý stupeň (09.6.0.7), kde môžu, pokiaľ 
výdavok zahŕňa obe podtriedy, použiť klasifikáciu zodpovedajúcu väčšej časti výdavku. 

 

Vzhľadom na to, že je naďalej potrebné rozlišovať na potreby výročnej správy o 
hospodárení a na potreby finančného riadenia MŠVVaŠ SR výdavky na stravovanie a na 
ubytovanie (ktoré doterajšia funkčná klasifikácia umožňovala, ale nová už neumožňuje), zavedie sa 
v systéme SOFIA možnosť využívať v skupine 09.6 aj 5. úroveň, a to nasledovne:   

09.6.0.6.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa terciárneho vzdelávania - študentské 
jedálne 

09.6.0.6.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa terciárneho vzdelávania - študentské 
domovy (ubytovanie) 

09.6.0.7.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania - študentské 
jedálne 

09.6.0.7.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania - študentské 
domovy (ubytovanie) 

Zostáva pritom zachované pravidlo, že na 4. úrovni je možné použiť funkčnú klasifikáciu podľa 
prevažujúcej časti výdavku, ale na 5. úrovni je záväzné rozlišovať, či ide o náklady/výdavky 
študentskej jedálne alebo študentského domova (na ubytovanie). 

Príklad: Náklady/výdavky študentskej jedálne, kde sa stravujú študenti vrátane doktorandov je možné 
účtovať celé s funkčnou klasifikáciou 09.6.0.6.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa 
terciárneho vzdelávania - študentské jedálne, ak medzi stravníkmi prevažujú študenti bakalárskeho a 
magisterského štúdia. Nie je teda potrebné rozpočítavanie medzi kódy 09.6.0.6.1 a 09.6.0.7.1.  

Rozlišovanie na 5. tej úrovni je však povinné. Ak teda študentský domov má ako svoju súčasť aj 
študentskú jedáleň, je potrebné jeho náklady/výdavky rozúčtovávať. Pri prevažujúcom počte 
ubytovaných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (čo je štandardná situácia), by sa 
stravovacie služby účtovali s kódom 09.6.0.6.1 a ubytovacie služby s kódom 09.6.0.6.2. 

 


