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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M15 ROZPOČET 
ČÍSLO 3/2023  

 
 

SLEDOVANIE MZDOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU 
 
 

Pre potreby organizácií, ktoré pri mzdových výdavkoch sledujú záväzné ukazovatele rozpočtu podľa 
typov pracovných úväzkov sú v Centrálnom ekonomickom systéme CES (ďalej len „CES“) vytvorené 
analytické členenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „EKRK“) ku kategóriám 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní. 
 
 

Analytické členenie EKRK pre 610 a 620 

AČ EKRK  Popis Skratka Poznámka 

6xxxxx-001 štátna správa ŠS  

6xxxxx-002 verejná správa VS  

6xxxxx-003  sudcovia SU  

6xxxxx-004  ústavní činitelia ÚČ  

6xxxxx-005  zákonník práce ZP  

6xxxxx-006 verejný ochranca práv a člen rady OČ  

62xxxx-007 ostatné OS Dohody, Iné zmluvy 

6xxxxx-999 prechodná položka PP  

    

 
1. Organizácie, ktoré potrebujú sledovať rozpočet podľa uvedeného analytického členenia EKRK, 

rozpíšu schválený a upravený rozpočet v CES podľa požiadaviek organizácie na relevantné 

analytické členenie EKRK, ktoré sú zároveň priradené k analytickej evidencii na účtoch hlavnej 

knihy v module FI. Následne po zaúčtovaní miezd (podľa príslušných mzdových druhov) sa do 

čerpania rozpočtu prenesú mzdové výdavky na jednotlivé analytické členenia EKRK ako skutočnosť 

(čerpanie). Kontrola disponibility je zapnutá na úrovni analytického členenia EKRK. 

 

2. Organizácie, ktoré nepotrebujú sledovať rozpočet podľa uvedeného analytického členenia EKRK, 

budú mať členenie skutočnosti (čerpania) mzdových výdavkoch podľa uvedených relevantných 

kategórií. Avšak toto členenie nezaväzuje organizácie k ich používaniu pri rozpise schváleného a 

upraveného rozpočtu, len sa zobrazujú v zostave bez priradenia schváleného/upraveného 

rozpočtu na čerpaní rozpočtu – na analytickom členení EKRK. Kontrola disponibility v CES je 

zapnutá na úrovni podpoložky EKRK.  

Príklad: Čerpanie (skutočnosť) na AČ EKRK: 
611000-001 v sume 2.000 EUR   
611000-002 v sume 1.000 EUR. 
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Pri kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní je vytvorené analytické členenie EKRK na jednotlivé 
podpoložky EKRK aj pre druh úväzku DOHODY a Iné zmluvy, ktoré sa sledujú na 62xxxx-007 ostatné 
(OS). 
 
Analytické členenie EKRK 611000-999 a 62xxxx-999 prechodná položka (PP) sa používa pri účtovaní 
mzdových druhov na vyrovnávanie položiek typu príspevok zo sociálneho fondu, pohľadávky, 
preplatok/nedoplatok z poistného a pod., ktoré sa vyplatia z príslušnej podpoložky EKRK, ale následne 
sa vrátia do rozpočtu príslušnej EKRK, napr. príspevok na stravné zo sociálneho fondu (-/+).  

  
 
V Bratislave, 20.01.2023 

 


