
Usmernenie  
Štátnej pokladnice č. 3/2017  

zo dňa 05.12.2017 

 
● v oblasti realizácie rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice 
● v oblasti vykonávania tuzemských prevodov 
● v oblasti vykonávania cezhraničných prevodov 
 
pre klienta Štátnej pokladnice, ktorým je verejná výskumná inštitúcia 

 
Vybavuje: oddelenie Administrácia klientov a vedenie účtov, oddelenie Služby používateľom IS ŠP 
 

Štátna pokladnica podľa § 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠP“) usmerňuje 
realizáciu rozpočtu klienta (ďalej len „klient ŠP“) v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie 
tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov. Toto usmernenie vydáva Štátna pokladnica 
v nadväznosti na zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Realizácia rozpočtu klienta ŠP uvedeného v § 2a ods.1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná 

výskumná inštitúcia 

 

Pri realizácii rozpočtu klienta ŠP uvedeného v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je 
verejná výskumná inštitúcia, postupuje Štátna pokladnica v súlade so schváleným zákonom o štátnom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok a s rozpočtom klienta ŠP uvedeného v § 2a ods. 1 písm. n) zákona 
o ŠP, ktorým je verejná výskumná inštitúcia.  

 
Štátna pokladnica realizuje výdavky klienta ŠP uvedeného v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP 

v príslušnom rozpočtovom roku do výšky ich skutočne dosiahnutých príjmov a prostriedkov získaných 
z úverov, transferov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí alebo z prostriedkov rezervného 
fondu. 

 
Klient ŠP uvedený v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná výskumná inštitúcia, 

realizuje rozpočet a vykonáva tuzemské prevody a cezhraničné prevody podľa § 8a zákona o ŠP.  
 
V systéme štátnej pokladnice sa na klienta ŠP uvedeného v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, 

ktorým je verejná výskumná inštitúcia vzťahujú ustanovenia § 1, § 4 ods. 1 až 3, ods. 5, 7, 10, 12 a 13, 
§ 5, § 6 ods. 2 a § 7 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006, ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení. 

 
Zakladateľ vedeckej výskumnej inštitúcie, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo 

Slovenská akadémia vied, písomne oznámi Štátnej pokladnici pri predložení žiadosti o pripojenie 
klienta v systéme štátnej pokladnice, do ktorej organizačnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je 
klient uvedený v § 2a ods.1 písm. n) zákona o ŠP zaradený. 

 
Klient ŠP uvedený v § 2a ods.1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná výskumná inštitúcia: 
a) poskytuje Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa 

§ 8a zákona o ŠP, 



b) získava informácie pre potreby realizácie rozpočtu v súlade s § 8a zákona o ŠP od svojich 
vnútorných organizačných jednotiek a od príjemcov transferov. 

 
Vnútorná organizačná jednotka klienta ŠP uvedeného v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým 

je verejná výskumná inštitúcia, realizuje výdavky z rozpočtu klienta ŠP, ktorého je súčasťou. Klient ŠP 
uvedený v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná výskumná inštitúcia, ktorého súčasťou 
je vnútorná organizačná jednotka, pri realizácii rozpočtu postupuje podľa  § 8a zákona o ŠP. Na činnosti 
podľa § 8a ods. 4 zákona o ŠP, môže tento klient splnomocniť aj svoju vnútornú organizačnú jednotku. 
Rozsah splnomocnenia klient ŠP uvedený v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná 
výskumná inštitúcia, písomne oznámi Štátnej pokladnici; ak klient ŠP nepredloží Štátnej pokladnici 
splnomocnenie, považuje sa za oprávneného realizovať výdavky z rozpočtu pre vnútornú organizačnú 
jednotku iba klient ŠP uvedený v § 2a ods. 1 písm. n) zákona o ŠP, ktorým je verejná výskumná 
inštitúcia. 

 
Toto Usmernenie Štátnej pokladnice č. 3/2017 zo dňa 05.12.2017 je účinné od 1. januára 2018  

až do nadobudnutia účinnosti novely zákona o ŠP upravujúcej realizáciu rozpočtu klienta ŠP, ktorým 

je verejná výskumná inštitúcia, v systéme štátnej pokladnice, vykonávanie tuzemských prevodov a 

cezhraničných prevodov.   

 
 
 
 
  
 

 
 
 

RNDr. Dušan Jurčák 
    riaditeľ Štátnej pokladnice, v. r. 

 


