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VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. augusta 1997,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky, s Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, s
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 211/1997 Z. z. o
revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Charakteristika žiadateľa

Charakteristika podniku, ktorý podáva žiadosť o revitalizáciu (ďalej len „žiadateľ“), obsahuje

a) sídlo právnickej osoby,

b) údaje o právnej forme žiadateľa od roku 1990 do podania žiadosti o revitalizáciu,

c) daňové identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;
žiadateľ, ktorý podniká na poľnohospodárskej pôde, uvedie jej výmeru a zatriedenie podniku do
cenovej skupiny podľa ceny poľnohospodárskej pôdy na ha-1,

d) zmluvu alebo listinu o založení alebo o zriadení právnickej osoby,

e) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

f) živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,1)

g) pri akciových spoločnostiach aj stanovy a ich dodatky a aktuálny výpis zo Strediska cenných
papierov, a. s., Bratislava,

h) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho
orgánu.

§ 2
Ekonomické a výrobno-technické informácie

Ekonomické a výrobno-technické informácie obsahujú

a) súvahu „ÚČ POD 1–01“ a výkaz ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“ za posledné tri účtovné obdobia
pred predložením žiadosti o revitalizáciu,

b) vybrané ekonomické a výrobno-technické informácie vo forme tabuliek podľa vzoru uvedeného v
prílohe č. 1 tejto vyhlášky obsahujúce údaje za posledné tri účtovné obdobia pred podaním
žiadosti o revitalizáciu alebo od vzniku právnickej osoby, ak toto obdobie je kratšie ako tri roky,

c) špecifikáciu bankových úverov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 a 3 tejto vyhlášky,

d) komentár k informáciám uvedeným v písmenách a) až c).
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§ 3
Údaje o zamestnanosti

Údaje o zamestnanosti obsahujú

a) počet zamestnancov žiadateľa ku dňu podania žiadosti,

b) štruktúru zamestnancov žiadateľa podľa tried Klasifikácie zamestnaní a podľa štatistického
vykazovania v module 362 ročného výkazu o práci „Práca 3–01“,

c) predpokladaný počet a štruktúru zamestnancov v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch
rokoch.

§ 4
Navrhované formy revitalizácie

K navrhovanej forme revitalizácie sa uvedie

a) druh a výška záväzku,

b) navrhovaná doba odkladu a návrh splátkového kalendára podľa navrhovanej formy revitalizácie.

§ 5
Výrobný a ekonomický zámer, finančná a odbytová stratégia žiadateľa

(1) Výrobný zámer na obdobie revitalizácie obsahuje

a) popis projektu zhodnotením ľudských, finančných a technických zdrojov na dosiahnutie
predpokladaného účelu revitalizácie,

b) navrhovanú reštrukturalizáciu výrobného programu inováciou a modernizáciou technológií,

c) plán výroby a odbytu produkcie na všetky roky revitalizácie a nasledujúce dva roky obsahujúci
údaje

1. o výrobe v hodnotovom a hmotnom vyjadrení,

2. o odbyte v členení na domáci a zahraničný trh,

d) plán investícií na jednotlivé roky revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch v členení podľa
investičných akcií a podľa zdrojov ich financovania,

e) vecné a finančné zabezpečenie rozhodujúcich materiálových a energetických vstupov z
tuzemska a dovozu,

f) identifikáciu vecných a finančných rizík pre realizáciu výrobného a odbytového zámeru.

(2) Odbytová stratégia žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorý podniká na poľnohospodárskej
pôde, dokumentovaná marketingovou analýzou obsahuje

a) analýzu zodpovedajúceho trhu,

b) analýzu domácej aj medzinárodnej konkurencie a porovnanie konkurenčných výrobkov,

c) výhľad odbytového zabezpečenia projektovanej výroby,

d) formu a zhodnotenie distribučnej siete (priamej, sprostredkovateľskej, kombinovanej).

(3) Ekonomický a finančný zámer sa predkladá vo forme

a) súvahy „ÚČ POD 1–01“ a výkazu ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“,

b) tabuľky Predpokladaný vývoj vybraných ekonomických a výrobno-technických ukazovateľov
podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,

c) tabuľky Prehľad o peňažných tokoch podľa vzoru v prílohe č. 5 tejto vyhlášky,
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d) komentár k informáciám podľa písmen a) až c).

(4) Informácie podľa odseku 3 sa predložia na obdobie revitalizácie a nasledujúce dva roky ako

a) predpokladaný vývoj s realizáciou revitalizačného projektu a

b) predpokladaný vývoj bez realizácie revitalizačného projektu.

§ 6

Žiadateľ predloží údaje z účtovných výkazov a tabuliek uvedených v prílohách č. 1, 4, 5 tejto
vyhlášky v písomnej forme, ako aj v elektronickej forme na disketách 3,5" vo formáte dbf alebo txt
(formátovaný ASCII súbor).

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Karol Česnek v. r.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.
DynamicResources\d446639d-30b7-4013-8338-325f6e68d539_1.pdf

EKONOMICKÉ A VÝROBNO-TECHNICKÉ UKAZOVATELE
 za posledné tri roky pred podaním žiadosti o revitalizáciu 

IČO: 
OKEČ:
Okres:
Obchodné meno a sídlo žiadate¾a:....................................................... 

 * pri žiadate¾och s OKEČ 01 a 02
** pri žiadate¾och s OKEČ 10—41

 *** pri žiadate¾och s OKEČ 45
**** pri žiadate¾och s OKEČ 60—64

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:

Odtlačok pečiatky

Podpis: 

 Tabu¾ka č. 1

VZOR Príloha č. 1
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Položka Ukazovate¾ Roky

1 Obstarané nehmotné investície spolu 
2 Obst. hmotné investície: budovy a stavby 
3 stroje a zariadenia
4 dopravné prostriedky
5 pest. celky trv. porastov
6 zákl. stádo a �až. zvieratá
7 pozemky
8 ostatné hmotné investície 
9 Poh¾adávky po lehote splatnosti 

10 Záväzky po lehote splatnosti 
11 Priem. evid. poč. prac. prepoč. (osoby) 
12 Priem. evid. poč. prac. vo fyz. os. (osoby) 
13  z toho: robotníci (tr. 6—9 KZAM) (osoby) 
14 Mzdy a náhrady mzdy 
15 Tržby z rastlinnej výroby* 
16 Tržby zo živočíšnej výroby* 
17 Výroba tovaru** 
18 Predaj spolu** 
19  z toho: predaj na vývoz ** 
20 Stavebná produkcia pod¾a dod. zmlúv (S) spolu***
21  z toho: v zahraničí*** 
22 Stavebná produkcia vykonávaná vlast. prac. (ZSV)***
23 Preprava tovaru spolu v t**** 
24  z toho: medzinárodná**** 
25 Tonokilometre spolu**** 
26  z toho: v medzinárodnej**** 
27 Počet prepravovaných osôb spolu**** 
28 Osobokilometre spolu**** 
29 Tržby za nákladnú dopravu**** 
30 Tržby za osobnú dopravu **** 
31 Dovoz neinvestičný 
32 Vývoz
33 Dotácie zo ŠR 
34 Dotácie z rezortných fondov 
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Metodické vysvetlivky k ukazovate¾om v tabu¾ke č. 1

Spôsob vypĺňania záhlavia tabu¾ky
IČO — uvedie sa osemmiestne identifikačné číslo; ak má organizácia šes�miestne IČO, doplnia sa na prvých dvoch
miestach nuly
OKEČ — uvedie sa šes�miestny kód Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností pod¾a prevažujúcej činnosti
organizácie 
Okres — vypĺňa sa kód okresu pod¾a celoštátne platného Číselníka okresov
Uvádzanie údajov
Ukazovatele nadväzujú na ïalej uvedené štatistické výkazy schválené na rok 1997, v ktorých sú metodicky
vysvetlené. 
Údaje sa uvádzajú kumulatívne za rok, resp. pri stavových ukazovate¾och k 31. 12. aj v tom prípade, ak sú
štatisticky zis�ované mesačne alebo štvr�ročne. 
Údaje sa uvádzajú v tis. Sk, resp. v jednotkách uvedených pri názve ukazovate¾a v celých číslach. 

Obstarané nehmotné investície (položka 1) — P 5-01 modul 481 r. 1_1 
Budovy a stavby (položka 2) — P 5-01 modul 481 r. 2_1 
Stroje a zariadenia (položka 3) — P 5-01 modul 481 r. 4_1 
Dopravné prostriedky (položka 4) —  P 5-01 modul 481 r. 5_1 
Pestovate¾ské celky trvalých porastov (položka 5) — P 5-01 modul 481 r. 7_1
Základné stádo a �ažné zvieratá (položka 6) — P 5-01 modul 481 r. 8_1 
Pozemky (položka 7) — P 5-01 modul 481 r. 10_1 
Ostatné hmotné investície (položka 8) — P 5-01 modul 481, súčet riadkov 6_1, 9_1, 11_1
Poh¾adávky po lehote splatnosti (položka 9) — P 5-01 modul 488 r. 9_2
Záväzky po lehote splatnosti (položka 10) — P 5-01 modul 488 r. 19_2 
Priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný (položka 11) — Práca 2-04 modul 5 r. 1_1 
Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (položka 12) — Práca 2-04  modul 5 r. 2_2 
Robotníci (tr. 6—9 KZAM) (položka 13) — Práca 2-04 modul 5 r. 2_2 
Mzdy a náhrady mzdy (položka 14) — Práca 2-04 modul 5 r. 3_1 
Tržby z rastlinnej výroby (položka 15) — Po¾ 2-12, súčet všetkých položiek uvedených v stĺpci 1 modulov 155, 156,
157
Tržby zo živočíšnej výroby (položka 16) — Po¾ 2-12, súčet všetkých položiek uvedených v stĺpci 1 modulu 154 
Výroba tovaru (položka 17) — Priem P 5-01 modul 90 r. 1 
Predaj spolu (položka 18) — Priem P 5-01 modul 90 r. 2 
Predaj na vývoz (položka 19) — Priem P 5-01 modul 90 r. 3 
Stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv (S) spolu (položka 20) — Stav P 5-01 modul 98 r. 1 
Stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv v zahraničí (položka 21) — Stav P 5-01 modul 98 r. 2 
Stavebná produkcia vykonávaná vlastnými pracovníkmi (ZSV) (položka 22) — Stav P 5-01 modul 98 r. 5 
Preprava tovaru spolu v t (položka 23) — Dop P 1-12 modul 59 r. 1 
Preprava tovaru medzinárodná (položka 24) — Dop P 1-12 modul 59 r. 2 
Tonokilometre spolu (položka 25) — Dop P 1-12 modul 59 r. 3 
Tonokilometre v medzinárodnej preprave tovaru (položka 26) — Dop P 1-12 modul 59 r. 4 
Počet prepravovaných osôb spolu (položka 27) — Dop P 1-12 modul 59 r. 6
Osobokilometre spolu (položka 28) — Dop P 1-12 modul 59 r. 7 
Tržby za nákladnú dopravu (položka 29) — Dop P 3-04 modul 140 r. 1_1 
Tržby za osobnú dopravu (položka 30) — Dop P 3-04 modul 140 r. 4_1 
Dovoz neinvestičný (položka 31) — uvedie sa hodnota neinvestičného dovozu realizovaného priamo organizáciou,
ako aj hodnota neinvestičného dovozu realizovaného sprostredkujúcou organizáciou
Vývoz (položka 32) — uvedie sa hodnota predaných výrobkov a služieb z vlastnej výroby aj obchodného tovaru
určená pre zahraničných odberate¾ov vrátane predaja realizovaného sprostredkujúcou organizáciou, pričom sa
predané výrobky vyvážajú priamo zo skladu výrobnej organizácie do zahraničia 
Dotácie zo ŠR (položka 33) a Dotácie z rezortných fondov (položka 34) — čas� prevádzkových výnosov z účtovného
výkazu výkaz ziskov a strát r. 25
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.
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ŠPECIFIKÁCIA DLHODOBÝCH BANKOVÝCH ÚVEROV

IČO:

OKEČ:

Okres:

Obchodné meno a sídlo žiadate¾a: ...............................................................................

Tabu¾ka č. 2

VZOR

S
tra

n
a
 1

9
9
0

Z
b
ierk

a
 zák

on
ov č. 2

2
4

/
1
9
9
7

Č
iastk

a
 9

9

Príloha č. 2
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Bankové úvery dlhodobé — riadok 102 súvahy

Názov
peňažného

ústavu

Účel
poskytnutia

úveru

Výška
poskytnutého

úveru

Rok
poskytnutia

úveru

Výška

nesplateného úveru nesplatených úrokov

Rok
splatenia

úveru

v tis. Sk

k 31. 12.
pred podaním

žiadosti

k termínu
podania
žiadosti

v lehote
splatnosti

(zo stĺpca 4)

k 31. 12.
pred podaním

žiadosti

k termínu
podania
žiadosti

v lehote
splatnosti

(zo stĺpca 7)

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

Odtlačok pečiatky

Podpis:

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:
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Príloha č. 3 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.
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ŠPECIFIKÁCIA BEŽNÝCH BANKOVÝCH ÚVEROV

IČO:

OKEČ:

Okres:

Obchodné meno a sídlo žiadate¾a: ...............................................................................

Tabu¾ka č. 3

VZOR Príloha č. 3
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Bankové úvery dlhodobé — riadok 103 súvahy

Názov
peňažného

ústavu

Účel
poskytnutia

úveru

Výška
poskytnutého

úveru

Rok
poskytnutia

úveru

Výška

nesplateného úveru nesplatených úrokov

Rok
splatenia

úveru

v tis. Sk

k 31. 12.
pred podaním

žiadosti

k termínu
podania
žiadosti

v lehote
splatnosti

(zo stĺpca 4)

k 31. 12.
pred podaním

žiadosti

k termínu
podania
žiadosti

v lehote
splatnosti

(zo stĺpca 7)

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

Odtlačok pečiatky

Podpis:

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:

Č
ia

stk
a 9

9
Z
b
ierk

a
 zák

on
ov č. 2

2
4

/
1
9
9
7

S
tran

a
 1

9
9
1
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Príloha č. 4 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.
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PREDPOKLADANÝ VÝVOJ EKONOMICKÝCH A VÝROBNO-TECHNICKÝCH UKAZOVATE¼OV
 v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch 

IČO: 
OKEČ:
Okres:
Obchodné meno a sídlo žiadate¾a: ....................................................... 

 * pri žiadate¾och s OKEČ 01 a 02
**  pri žiadate¾och s OKEČ 10—41

 ***  pri žiadate¾och s OKEČ 45
**** pri žiadate¾och s OKEČ 60—64

Poznámka: Identifikácia ukazovate¾ov nadväzuje na tabu¾ku č. 1.

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:

Odtlačok pečiatky

Podpis:

 Tabu¾ka č. 4

VZOR Príloha č. 4
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Položka Ukazovate¾ Roky

1 Obstarané nehmotné investície spolu 
2 Obst. hmotné investície: budovy a stavby 
3 stroje a zariadenia
4 dopravné prostriedky
5 pest. celky trv. porastov
6 zákl. stádo a �až. zvieratá
7 pozemky
8 ostatné hmotné investície 
9 Poh¾adávky po lehote splatnosti 

10 Záväzky po lehote splatnosti 
11 Priem. evid. poč. prac. prepoč. (osoby) 
12 Priem. evid. poč. prac. vo fyz. os. (osoby) 
13  z toho: robotníci (tr. 6—9 KZAM) (osoby) 
14 Mzdy a náhrady mzdy 
15 Tržby z rastlinnej výroby* 
16 Tržby zo živočíšnej výroby* 
17 Výroba tovaru** 
18 Predaj spolu** 
19  z toho: predaj na vývoz ** 
20 Stavebná produkcia pod¾a dod. zmlúv (S) spolu***
21  z toho: v zahraničí*** 
22 Stavebná produkcia vykonávaná vlast. prac. (ZSV)***
23 Preprava tovaru spolu v t**** 
24  z toho: medzinárodná**** 
25 Tonokilometre spolu**** 
26  z toho: v medzinárodnej**** 
27 Počet prepravovaných osôb spolu**** 
28 Osobokilometre spolu **** 
29 Tržby za nákladnú dopravu **** 
30 Tržby za osobnú dopravu **** 
31 Dovoz neinvestičný 
32 Vývoz
33 Dotácie zo ŠR 
34 Dotácie z rezortných fondov 
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Príloha č. 5 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.
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PREH¼AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)
 v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch (v tis. Sk)

IČO:
OKEČ:
Okres:
Obchodné meno a sídlo žiadate¾a: ...........................................................................

 Tabu¾ka č. 5

Príloha č. 5
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Položka Ukazovate¾ Riadok
výkazu

Roky

Výkaz Preh¾ad o peňažných tokoch (cash flow)

1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku
účtovného obdobia P.

2 Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej
činnosti A.

3 Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú
jednotku ako celok Z.

4 Úpravy o nepeňažné operácie A.1.

5 Odpisy stálych aktív A.1.1.

6 Odpis opravnej položky k odplatne
nadobudnutému majetku A.1.2.

7 Zmena zostatkov rezerv A.1.3.

8 Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov,
výnosov a dohadných účtov A.1.4.

9 Zmena zostatkov opravných položiek k stálym
aktívam A.1.5.

10 Zisk (strata) z predaja stálych aktív A.1.6.

11 Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových
účastín A.1.7.

12 Úpravy obežných aktív A.2.

13 Zmena stavu poh¾adávok A.2.1.

14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov A.2.2.

15 Zmena stavu zásob A.2.3.

16 Zmena stavu krátkodobého finančného majetku A.2.4.

17 Investičná činnos� B.

18 Obstaranie stálych aktív B.1.

19 Obstaranie hmotného investičného majetku B.1.1.

20 Obstaranie nehmotného investičného majetku B.1.2.

21 Obstaranie finančných investícií B.1.3.

22 Výnosy z predaja stálych aktív B.2.

23 Výnosy z predaja hmotného a nehmotného
investičného majetku B.2.1.

24 Výnosy z predaja finančných investícií B.2.2.

25 Komplexný prenájom B.3.

26 Úhrada poh¾adávok z komplexného prenájmu B.3.1.

27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu B.3.2.

VZOR
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Poznámka: Vysvetlivky k tabu¾ke obsahuje Finančný spravodajca Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 12
zo 6. decembra 1993.

Položka Ukazovate¾ Riadok
výkazu

Roky

28 Finančná činnos� C.

29 Zmena stavu dlhodobých záväzkov C.1.

30 Zvýšenie dlhodobých úverov C.1.1.

31 Zníženie dlhodobých úverov C.1.2.

32 Zvýšenie záväzkov z dlhopisov C.1.3.

33 Zníženie záväzkov z dlhopisov C.1.4.

34 Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov C.1.5.

35 Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov C.1.6.

36 Zvýšenie a zníženie vlastného imania
z vybraných operácií C.2.

37 Upísanie cenných papierov a účastín C.2.1.

38 Premena dlhopisov na akcie C.2.2.

39 Peňažné dary a dotácie, príp. dary v podobe
poh¾adávok a krátkodobého finančného majetku C.2.3.

40 Kapitalizácia záväzkov C.2.4.

41 Úhrada straty spoločníkmi C.2.5.

42 Nárok na dividendy a podiely na zisku C.2.6.

43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom C.2.7.

44 Odpis vlastných akcií C.2.8.

45 ROZDIEL (R-P-A-B-C) D.

46 Stav peňažných prostriedkov na konci
účtovného obdobia R.

Dátum:
Zodpovedá:
Meno:
Telefón/fax:

Odtlačok pečiatky

Podpis:
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1) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
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