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Metodické usmernenie č. MF/25106/2015-31  
k postupu účtovania prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 

a Nórskeho finančného mechanizmu 
 

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) predstavujú prostriedky Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 
a Nórskeho finančného mechanizmu iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 
zmlúv. 
V Slovenskej republike sa tieto prostriedky poskytujú prostredníctvom certifikačného orgánu, ktorého funkciu vykonáva Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky a v súlade s § 22 ods. 4 Zákona sa ich realizácia na úrovni prijímate ľa uskuto čňuje 
z mimorozpo čtových ú čtov. 
Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 
mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 je zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií (Finančné vzťahy 
s EÚ/Zahraničná pomoc). 

 
Postup účtovania prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu 
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (ďalej len „prostriedkov FM EHP a NFM“) 
 
Platby vo vzťahu certifikačný orgán – správca programu, ktorým je Úrad vlády SR 
 
Úrad vlády SR  

Popis účtovného prípadu MD D 

Príjem prostriedkov FM EHP a NFM z Ministerstva financií SR vo výške, v akej Úrad pre finančný 
mechanizmus schválil priebežnú finančnú správu 221 324 

Poskytovanie prostriedkov FM EHP a NFM prijímateľom (systém zálohových platieb aj systém refundácie) 
na základe projektovej zmluvy 

  

- ak je prijímateľ v rámci verejnej správy 359 221 

- ak je prijímateľ mimo verejnej správy 378 221 

Zúčtovanie poskytovaných prostriedkov FM EHP a NFM na základe priebežnej finančnej správy    

- ak je prijímateľ v rámci verejnej správy 324 359 

- ak je prijímateľ mimo verejnej správy 324 378 

 
Platby vo vzťahu správca programu – prijímatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy 
 
Prostriedky FM EHP a NFM sú prijímateľom poskytované systémom zálohových platieb alebo refundácie. 
 
Postup ú čtovania prostriedkov FM EHP a NFM, ktoré sú poskyto vané subjektom ústrednej správy systémom zálohových  
platieb 
 
Štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR  221 359 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu oprávnených výdavkov v zmysle projektovej zmluvy  5** 221 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

359 683 

 
Štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR 221 359 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu záväzku za obstaranie dlhodobého majetku (DM) 321 221 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM vo výške výdavku za DM do výnosov 
budúcich období 359 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného 
obdobia 384 684 
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Postup ú čtovania prostriedkov FM EHP a NFM, ktoré sú poskyto vané subjektom územnej samosprávy systémom 
zálohových platieb 
 
Obec (VÚC) a príspevková organizácia zriadená obcou (VÚC) – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR  221 359 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu oprávnených výdavkov v zmysle projektovej zmluvy  5** 221 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  

359 693 

 
Obec (VÚC) a príspevková organizácia zriadená obcou (VÚC) – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR  221 359 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu záväzku za obstaranie DM 321 221 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM vo výške výdavku za DM do výnosov 
budúcich období 

359 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného 
obdobia 384 694 

 
Rozpočtová organizácia zriadená obcou (VÚC) – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR  221 359 

Odvod prostriedkov na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje 261 221 

Vytvorenie analytického účtu k syntetickému účtu 223 223A 261 

Zúčtovanie presunu peňažných prostriedkov ako predpokladu ich čerpania 354 351 

Odvod prostriedkov na účet obce 351 223 

Príjem prostriedkov od obce na výdavkový rozpočtový účet 222 354 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu oprávnených výdavkov v zmysle projektovej zmluvy  5** 222 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi  359 693 

 
Rozpočtová organizácia zriadená obcou (VÚC) – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Prijatý preddavok z prostriedkov FM EHP a NFM od Úradu vlády SR  221 359 

Odvod prostriedkov na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje 261 221 

Vytvorenie analytického účtu k syntetickému účtu 223 223A 261 

Zúčtovanie presunu peňažných prostriedkov ako predpokladu ich čerpania 354 351 

Odvod prostriedkov na účet obce 351 223 

Príjem prostriedkov od obce na výdavkový rozpočtový účet 222 354 

Použitie prostriedkov FM EHP a NFM na úhradu záväzku za obstaranie DM 321 222 

Zúčtovanie prijatého preddavku z prostriedkov FM EHP a NFM vo výške výdavku za DM do výnosov 
budúcich období 359 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného 
obdobia 384 694 
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Postup ú čtovania prostriedkov FM EHP a NFM, ktoré sú poskyto vané subjektom ústrednej správy systémom refundácie  
 
Štátna rozpočtová organizácia – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Úhrada nákladov na projekt z vlastných zdrojov (od zriaďovateľa)  5** 225  

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami zúčtovanie bežného transferu do výnosov 352 681 

Ak prijme bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 

359 683 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových výdavkov – výpis 
z mimorozpočtového účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových výdavkov – výpis z účtu štátnych 
rozpočtových výdavkov  

225  261 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s bežným transferom od zriaďovateľa 681 352 

Ak dostane schválenie náhrady nákladov do konca účtovného obdobia a bežný transfer z prostriedkov FM 
EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka z refundácie nákladov:   

Vznik pohľadávky z refundácie nákladov v predchádzajúcom období 359 683 

Predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa 589 351 

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových príjmov - výpis z mimorozpočtového 
účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových príjmov – výpis z účtu štátnych 
rozpočtových príjmov  224  261 

Zúčtovanie realizácie rozpočtových príjmov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 351 224 
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Štátna rozpočtová organizácia – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Faktúra za obstaranie DM z vlastných zdrojov (od zriaďovateľa)  04* 321 

Úhrada faktúry  321 225 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov 352 353 

Ak prijme kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Odúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa 353 352 

Zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov budúcich období  359 384 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových výdavkov – výpis 
z mimorozpočtového účtu 

261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových výdavkov – výpis z účtu štátnych 
rozpočtových výdavkov  225  261 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  

384 684 

Ak dostane schválenie náhrady výdavkov na obstaranie DM do konca účtovného obdobia a kapitálový 
transfer z prostriedkov FM EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka 
z refundácie výdavkov na obstaranie DM: 

  

Vznik pohľadávky z refundácie výdavkov na obstaranie DM v predchádzajúcom období 359 648 

Predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa 589 351 

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových príjmov - výpis z mimorozpočtového 
účtu 

261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na účet štátnych rozpočtových príjmov – výpis z účtu štátnych 
rozpočtových príjmov  224  261 

Preúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov budúcich období 353 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  384 684 

Zúčtovanie realizácie rozpočtových príjmov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 351 224 

 
Štátna príspevková organizácia – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Úhrada nákladov na projekt z vlastných zdrojov  5** 221  

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov 352 681 

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 359 683 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s bežným transferom od zriaďovateľa 681 352 
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Štátna príspevková organizácia – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Faktúra za obstaranie DM z vlastných zdrojov  04* 321 

Úhrada faktúry  321 221 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov 352 353 

Súčasne zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov budúcich období 353 384 

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s kapitálovým transferom od 
zriaďovateľa  359 352 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  384 684 

 
 
Postup ú čtovania prostriedkov FM EHP a NFM, ktoré sú poskyto vané subjektom územnej samosprávy systémom 
refundácie 
 
Obec (VÚC) – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Úhrada nákladov na projekt z vlastných zdrojov  5** 221  

Ak prijme bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 359 693 

Ak dostane schválenie náhrady nákladov do konca účtovného obdobia a bežný transfer z prostriedkov FM 
EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka z refundácie nákladov: 

  

Vznik pohľadávky z refundácie nákladov v predchádzajúcom období 359 693 

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

 
Obec (VÚC) – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Faktúra za obstaranie DM z vlastných zdrojov  04* 321 

Úhrada faktúry  321 221 

Ak prijme kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov budúcich období 359 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  

384 694 

Ak dostane schválenie náhrady výdavkov na obstaranie DM do konca účtovného obdobia a kapitálový 
transfer z prostriedkov FM EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka 
z refundácie výdavkov na obstaranie DM: 

  

Vznik pohľadávky z refundácie výdavkov na obstaranie DM v predchádzajúcom období 359 384 

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  384 694 
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Príspevková organizácia zriadená obcou (VÚC) – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Úhrada nákladov na projekt z vlastných zdrojov  5** 221  

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov 354 691 

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 359 693 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s bežným transferom od zriaďovateľa 691 354 

 
Príspevková organizácia zriadená obcou (VÚC) – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Faktúra za obstaranie DM z vlastných zdrojov  04* 321 

Úhrada faktúry  321 221 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov 354 355 

Súčasne zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov budúcich období 355 384 

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s kapitálovým transferom od 
zriaďovateľa  359 354 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  384 694 

 
Rozpočtová organizácia zriadená obcou (VÚC) – bežný transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Úhrada nákladov na projekt z vlastných zdrojov (od zriaďovateľa)  5** 222  

Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa 222 354 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami zúčtovanie bežného transferu do výnosov 354 691 

Ak prijme bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi 359 693 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z mimorozpočtového účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z príjmového rozpočtového účtu  223  261 

Zúčtovanie bežného transferu z prostriedkov FM EHP a NFM s bežným transferom od zriaďovateľa 691 354 

Poukázanie prostriedkov FM EHP a NFM zriaďovateľovi 354 223 

Ak dostane schválenie náhrady nákladov do konca účtovného obdobia a bežný transfer z prostriedkov FM 
EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka z refundácie nákladov: 

  

Vznik pohľadávky z refundácie nákladov v predchádzajúcom období 359 693 

Predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa 589 351 

Prijatý bežný transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet - výpis z mimorozpočtového účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z príjmového rozpočtového účtu  223  261 

Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi 351 223 
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Rozpočtová organizácia zriadená obcou (VÚC)  – kapitálový transfer 

Popis účtovného prípadu MD D 

Faktúra za obstaranie DM z vlastných zdrojov (od zriaďovateľa)  04* 321 

Úhrada faktúry  321 222 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov 354 355 

Ak prijme kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM do konca účtovného obdobia:   

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM  221 359 

Odúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa 355 354 

Zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov budúcich období 359 384 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z mimorozpočtového účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z príjmového rozpočtového účtu  223  261 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  384 694 

Ak dostane schválenie náhrady výdavkov na obstaranie DM do konca účtovného obdobia a kapitálový 
transfer z prostriedkov FM EHP a NFM prijme v nasledujúcom účtovnom období, vzniká jej pohľadávka 
z refundácie výdavkov na obstaranie DM: 

  

Vznik pohľadávky z refundácie výdavkov na obstaranie DM v predchádzajúcom období 359 648 

Predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa 589 351 

Prijatý kapitálový transfer z prostriedkov FM EHP a NFM v nasledujúcom období 221 359 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet - výpis z mimorozpočtového účtu 261 221 

Prevod prostriedkov FM EHP a NFM na príjmový rozpočtový účet – výpis z príjmového rozpočtového účtu  223  261 

Preúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov budúcich období 355 384 

Odpisy DM podľa odpisového plánu  551 07*,08* 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu z prostriedkov FM EHP a NFM 
do výnosov  

384 694 

Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi 351 223 

 
Podľa tohto usmernenia sa postupuje od 1.1.2016. Ak do 31.12.2015 účtovná jednotka nezúčtovala prijaté prostriedky FM EHP 
a NFM, zostatky príslušných účtov na ktorých vykazuje tieto nezúčtované prijaté prostriedky FM EHP a NFM, preúčtuje na účty 
v zmysle tohto usmernenia. 
 
Dátum:  11.1.2016  

 
Vypracoval:  Ing. Alena Najmanová 
  odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu 
  tel. 02/59 58 32 35 
 
Schválil:   Ing. Ladislav Zakhar, PhD. 
  odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu 
  tel. 02/59 58 32 22 
 
  Ing. Miriam Majorová, PhD.    
  riaditeľka odboru legislatívy  a súhrnného výkazníctva štátu   


