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Pož iadav ka na overenie
fina nčných prostriedk ov v

rozpočte

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno vyk onať /  vo finančnej
operácii a lebo je j časti nemožno pokračovať / posky tnuté plnenie

nie  je potrebné vymá hať

Bol
upravený
rozpočet?

Priradiť/ rozpísa ť finančnú
operáciu na  rozpočtovú

klasifikáciu

Je záujem hľada ť
fina nčné prostriedky?

Finančnú operá ciu alebo jej časť možno vykonať/vo finančnej
operácii a lebo je j časti možno pok račova ť / poskytnuté plnenie

treba vymáhať

Je možné finančnú operáciu
vyk onať v  súlade s §6 ods. 3
zák ona o finančnej kontrole?

Pož iadav ka na zmenu
rozpočtu

Zaradiť do
registra

pož iadav iek?

Zaradiť požiada vku do
reg istra požiada viek

Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a 
audite a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov

Metodické usmernenie 
MF/008005/2019-1411 

BP_SM_200_Priprava
Investicii

BP_LZ_070_Príprava
obsadenia voľného

miesta

BP_LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania

zamestnanca

BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých

príspevkov

BP_LZ_230_Vzdelávanie
zamestnancov

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/

zahraničnú pracovnú
cestuBP_LZ_280_Vy účtova nie

a vyhodnotenie
pracovných ciest/

zahraničných pracovných
ciest

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov  voči

zamestnancom a
inštitúciám

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky

sociálneho zabezpečenia

BP_MH_010_Plánovanie
nákupu a zásob

BP_MH_060_Objednávanie

BP_MH_110_Spracovanie
externého dopytu po
tov aroch / službách

BP_RR_090_Schvaľov anie
žiadostí na posk ytnutie

dotácie / grantu /
príspevku

BP_SM_070_Za bezpečenie
likvidácie majetku

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch

pohľadáv ok

BP_UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch

pokladnice

BP_RR_020_Rozpočtové
opatrenia

BP_RR_070_Príprava a
zverejnenie výzvy na
poskytnutie dotácie /

grantu / príspevku

BP_UC_080_Spracovanie
hlásení DPH

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_SM_220_Preberanie
investície

BP_LZ_160_Odmeňovanie
zamestnancov

BP_LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch

vzťahov

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a
dokumentov sociálneho

zabezpečenia

BP_LZ_260_Plánovanie
dochádzky

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a

spracovanie miezd,
odvodov a daní

BP_LZ_300_Vý počet
zrá žkovej dane a

odvodov do fondov z
autorských honorárov

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál /

službu / investíciu / ceninu

BP_MH_050_Uzatvorenie
zmluvy

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /

príspevkov

BP_RR_030_Plnenie
rozpočtu

Mení sa
plnenie

rozpočtu?

BP_RR_030_Plnenie
rozpočtu

Je potrebné
upraviť plnenie

rozpočtu?

Rea lizova ná finančná
operácia

Rea lizova ná finančná
operácia

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

BP_SM_130_Technické
zhodnotenie majetku

BP_RR_060_Poskytnutie
úveru, pôžičky,  návra tnej

fina nčnej výpomoci

áno
Nie

Finančnú operá ciu alebo jej
časť nemožno v ykona ť / vo
fina nčnej operá cii alebo jej
časti nemožno pokračovať /
poskytnuté plnenie nie je
potrebné vymá hať

nie

nie

áno

Áno

áno

Nie
Finančnú operá ciu alebo jej časť možno vykonať/vo finančnej operácii
alebo jej časti možno pokračovať /  posk ytnuté plnenie treba vymáhať

nie

áno Áno

nie


