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V Y  H L Á Š  K A
Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky

z 21. júla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zis�ovaní na roky

2003 až 2005 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 572/2003 Z. z.

Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 12
ods. 4 zá ko na č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke
usta no vu je:

 Čl. I

Vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky
č. 613/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va Prog ram štát nych
šta tis tic kých zis �o va ní na roky 2003 až 2005 v zne ní
vy hláš ky Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky
č. 572/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V prí lo he č. 1 v čas ti Pre h¾ad dlho do bých zis �o va -
ní v ka pi to le III. Eko no mic ké šta tis ti ky bod 34 znie:

„34. PaT 2-01 Roč ný vý kaz o do ru čo va te¾ ských 
služ bách“.

2. V prí lo he č. 1 v čas ti Pre h¾ad dlho do bých zis �o va -
ní v ka pi to le V. Ostat né šta tis ti ky bod 45 znie:

„45. OŽP 1-01 Roč ný vý kaz o po ku tách ulo že -
ných ob vod ný mi úrad mi ži vot -
né ho pros tre dia“.

3. V prí lo he č. 1 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 34 ná zov zis �o va nia znie:

„34. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o do ru čo va te¾ -
ských služ bách“.

4. V prí lo he č. 1 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 45 ná zov zis �o va nia znie:

„45. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o po ku tách
ulo že ných ob vod ný mi úrad -
mi ži vot né ho pros tre dia“.

5. V prí lo he č. 2 v čas ti Pre h¾ad krát ko do bých zis �o -
va ní v ka pi to le IV. Po ¾no hos po dár stvo, les níc tvo
a ry bár stvo 
MI NIS TER STVO PÔ DO HOS PO DÁR STVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY sa za bod 24 vkla da jú nové body
24a a 24b, kto ré zne jú:
„24a. FCMIZ (MP SR) 2-99 Jed no ra zo vé zis �o va nie

o zá so bách cuk ru a jeho
ná hrad vrá ta ne spra co va -
ných vý rob kov (rok zis �o va -
nia 2004)

24b. FCMIZ (MP SR) 3-12 Me sač ný vý kaz o bi lan cii vý -
ro by, ná ku pu a pre daja vý -
rob kov s ob sa hom cuk ru“.

6. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní sa
za bod 24 vkla da jú nové body 24a a 24b, kto ré zne jú: 
„24a. Ná zov zis �o va nia: Jed no ra zo vé zis �o va nie o zá -

so bách cuk ru a jeho ná hrad
vrá ta ne spra co va ných vý rob -
kov

Znač ka šta tis tic ké ho for mu lá ra: FCMIZ (MP SR) 2-99
a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o bež ných a nad mer ných zá so bách cuk ru, izo glu kó zy
a fruk tó zy, kto ré budú dňom pri stú pe nia pre ne se né
do Eu róp skej únie.
Eu róp sky práv ny pred pis: na ria de nie Ko mi sie (ES)
č. 60/2004, kto rým sa usta no vu jú do čas né opat re nia 
v sek to re cuk ru pre pri stu pu jú ce člen ské štá ty do Eu -
róp skej únie.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa jed not li vých vý rob kov, ob sa hu
cuk ru, ob sa hu izo glu kó zy, ko neč né ho sta vu zá sob,
prie mer né ho sta vu zá sob, pre no su zá sob do Eu róp -
skej únie, nad mer ných zá sob v pre po čte na bie ly cu -
kor, lik vi dá cie nad mer ných zá sob (ex por to va ním
a iné) a uka zo va te le tý ka jú ce sa zo zna mu pre vádz kar -
ní, skla dov a ka pa ci ty skla dov.

c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 
Práv nic ké oso by, kto ré vy ko ná va jú pod ni ka te¾ skú
ale bo inú ako pod ni ka te¾ skú čin nos�, a fy zic ké oso -
by — pod ni ka te lia na úze mí Slo ven skej re pub li ky, bez
oh¾a du na po čet za mest nan cov, pod ¾a Šta tis tic kej od -
vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- vý ro ba po tra vín a ná po jov (OKEČ 15),
- ve¾ ko ob chod s po tra vi na mi, ná po jmi a ta ba kom

(OKEČ 51.3),
- ma lo ob chod s po tra vi na mi, ná po jmi a ta ba kom

(OKEČ 52.2),
- skla do va nie a usklad ňo va nie (OKEČ 63.12);

prí pad ne sa za obe ra jú iný mi čin nos �a mi spo je ný mi
s drž bou a spra co va ním zá sob mo ni to ro va ných vý -
rob kov:

- cuk ru z repy a trs ti ny v tu hej for me ozna čo va né ho
kó dom CN 1701,

- cuk ro vých si ru pov ozna čo va ných kód mi CN 1702
60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inu lí no vých si ru pov ozna čo va ných kód mi CN 1702
60 80 a 1702 90 80,
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- izo glu kó zy ozna čo va nej kód mi CN 1702 30 10, 1702 
40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

- fruk tó zy ozna čo va nej kó dom CN 1702 50 00
a z nich spra co va ných vý rob kov s ob sa hom cuk ru
ale bo ek vi va len tu cuk ru nad 10 %, čo vy plý va zo spô -
so bu spra co va nia tých to vý rob kov. 

d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -
kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: jed no ra zo vo.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 25. mája sle do va né ho roka.

e) Or gán, kto rý vy ko ná va šta tis tic ké zis �o va nie a za -
bez pe ču je jeho spra co va nie
Or gán vy ko ná va jú ci šta tis tic ké zis �o va nie: Mi nis ter -
stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
Or gán za bez pe ču jú ci jeho spra co va nie: Mi nis ter stvo
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pros tred níc -
tvom Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú ry a RA DE -
LY, s. r. o., Bra ti sla va.

24b. Ná zov zis �o va nia: Me sač ný vý kaz o bi lan cii vý -
ro by, ná ku pu a pre daja vý -
rob kov s ob sa hom cuk ru 

Znač ka šta tis tic ké ho for mu lá ra: FCMIZ (MP SR) 3-12
a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o bi lan cii ho to vých vý rob kov a su ro vín s ob sa hom
cuk ru na ich vý ro bu. Bi lan cia slú ži na sle do va nie po -
hy bu zá sob cuk ru, izo glu kó zy a fruk tó zy v spra co va -
ných vý rob koch. 
Eu róp sky práv ny pred pis: na ria de nie Ko mi sie (ES)
č. 60/2004, kto rým sa usta no vu jú do čas né opat re nia 
v sek to re cuk ru pre pri stu pu jú ce člen ské štá ty do Eu -
róp skej únie.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa sta vu zá sob su ro vi ny a ne do kon če -
nej vý ro by, ná ku pu su ro vi ny v tu zem sku, do vo zu,
pre daja, vý vo zu a po u ži tia su ro vi ny, sta vu zá sob
spra co va ných vý rob kov, ná ku pu, do vo zu, pre daja
a vý vo zu spra co va ných vý rob kov za vý rob né, ne vý -
rob né a ob chod né or ga ni zá cie.

c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 
Práv nic ké oso by, kto ré vy ko ná va jú pod ni ka te¾ skú
ale bo inú ako pod ni ka te¾ skú čin nos� a fy zic ké oso by — 
pod ni ka te lia na úze mí Slo ven skej re pub li ky, bez
oh¾a du na po čet za mest nan cov, pod ¾a Šta tis tic kej od -
vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- vý ro ba po tra vín a ná po jov (OKEČ 15),
- ve¾ ko ob chod s po tra vi na mi, ná po jmi a ta ba kom

(OKEČ 51.3),
- ma lo ob chod s po tra vi na mi, ná po jmi a ta ba kom

(OKEČ 52.2),
- skla do va nie a usklad ňo va nie (OKEČ 63.12);
prí pad ne sa za obe ra jú iný mi čin nos �a mi spo je ný mi
s drž bou a spra co va ním zá sob mo ni to ro va ných vý -
rob kov:
- cuk ru z repy a trs ti ny v tu hej for me ozna čo vaného

kó dom CN 1701,
- cuk ro vých si ru pov ozna čo va ných kód mi CN 1702

60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inu lí no vých si ru pov ozna čo va ných kód mi CN 1702
60 80 a 1702 90 80,

- izo glu kó zy ozna čo va nej kód mi CN 1702 30 10, 1702 
40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

-  fruk tó zy ozna čo va nej kó dom CN 1702 50 00
a z nich spra co va ných vý rob kov s ob sa hom cuk ru
ale bo ek vi va len tu cuk ru nad 10 %, čo vy plý va zo spô -
so bu spra co va nia tých to vý rob kov. 

d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -
kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: me sač ne.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 7. ka len dár ne ho dňa po skon -
če ní sle do va né ho ob do bia.

e) Or gán, kto rý vy ko ná va šta tis tic ké zis �o va nie a za -
bez pe ču je jeho spra co va nie
Or gán vy ko ná va jú ci šta tis tic ké zis �o va nie: Mi nis ter -
stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
Or gán za bez pe ču jú ci jeho spra co va nie: Mi nis ter stvo
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pros tred níc -
tvom Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú ry a RA DE -
LY, s. r. o., Bra ti sla va.“.

7. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 28 pís me ná a), b) a c) zne jú:
„a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o tvor be a roz de le ní fon dov su ro vé ho lie hu. Vý sled ky
šta tis tic ké ho zis �o va nia sa vy u ži jú pri prí pra ve ma te -
riá lov, kto ré slú žia na tvor bu ana lýz a kon cep cií roz -
vo ja po tra vi nár ske ho prie mys lu.
Eu róp sky práv ny pred pis: na ria de nie Ko mi sie (ES)
č. 2336/2003 upra vu jú ce ur či té de tailné pra vid lá na
ap li ká ciu na ria de nia Rady (ES) č. 670/2003 usta no -
vu jú ce špe ci fic ké opat re nia vo vz�a hu k ob cho do va -
niu s lie hom po ¾no hos po dár ske ho pô vo du.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa tvor by zdro jov su ro vé ho lie hu po ¾ -
no hos po dár ske ho a ne po ¾no hos po dár ske ho pô vo du,
jeho vý ro by, spot re by su ro vín na jeho vý ro bu, ná ku -
pu v tu zem sku, do vo zu spo lu z tre tích kra jín, roz de le -
nia zdro jov na vlast nú vý ro bu ra fi no va né ho lie hu,
pre daja na ra fi ná ciu v tu zem sku, vý vo zu spo lu do tre -
tích kra jín a ostat né ho po u ži tia.

c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek
Vý rob co via su ro vé ho lie hu po ¾no hos po dár ske ho
a ne po ¾no hos po dár ske ho pô vo du, do voz co via su ro vé -
ho lie hu a ra fi né rie po ¾no hos po dár ske ho a ne po ¾no -
hos po dár ske ho pô vo du, bez oh¾a du na po čet za mest -
nan cov, pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie
eko no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- vý ro ba etyl al ko ho lu kva se ním (OKEČ 15.92).“.

8. V prí lo he č. 2 v čas ti Pre h¾ad dlho do bých zis �o va -
ní v ka pi to le II. De mo gra fia a so ciál ne šta tis ti ky 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY sa za bod 68 vkla dá nový bod 68a a za bod
72 nový bod 72a, kto ré zne jú:
„68a. A (MZ SR) 15-01 Roč ný vý kaz o čin nos ti of tal -
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mo lo gic kých od de le ní a am bu -
lan cií

72a. A (MZ SR) 20-01 Roč ný vý kaz o čin nos ti agen -
tú ry do má cej ošet ro va te¾ skej
sta rost li vos ti“.

9. V prí lo he č. 2 v čas ti Pre h¾ad dlho do bých zis �o va -
ní v ka pi to le II. De mo gra fia a so ciál ne šta tis ti ky 
MI NIS TER STVO KUL TÚ RY SLO VEN SKEJ RE PUB LI -
KY body 116 a 119 zne jú:
„116. Kult (MK SR) 11-01 Roč ný vý kaz o au dio ví zii
119. Kult (MK SR) 14-01 Roč ný vý kaz o as tro no mic -

kom za ria de ní a pra co vi -
sku“. 

10. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 1 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Všet ky or gá ny štát nej sprá vy a štát ne or gá ny (úra dy),
kto ré vy ko ná va jú štát ne zá le ži tos ti a v kto rých sa pla -
ty štát nym za mest nan com pos ky tu jú pod ¾a zá ko na
č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov
a ostat ným za mest nan com pod ¾a zá ko na
č. 553/2003 Z. z. o od me ňo va ní nie ktorých za mest -
nan cov pri vý ko ne prác vo ve rej nom zá uj me. Vy bra né
roz poč to vé a prí spev ko vé or ga ni zá cie, štát ne a ve rej -
né vy so ké ško ly, obce, samo správ ne kra je a ostat ní
za mest ná va te lia, u kto rých sa pla ty za mest nan com
pos ky tu jú pod ¾a zá ko na č. 553/2003 Z. z.“. 

11. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 3 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Práv nic ké oso by a fy zic ké oso by, obce, samo správ ne
kra je pos ky tu jú ce so ciál ne služ by pod ¾a Šta tis tic kej
od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ): 
- čin nos ti so ciál nej po mo ci s uby to va ním (OKEČ

85.31),
- čin nos ti so ciál nej po mo ci bez uby to va nia (OKEČ

85.32).“.

12. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 4 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Vy bra né za ria de nia so ciál nych slu žieb zria de né ako
roz poč to vé ale bo prí spev ko vé or ga ni zá cie, v zria ïo va -
te¾ skej pô sob nos ti obce, samo správ ne ho kra ja a úra -
du prá ce so ciál nych vecí a ro di ny, pod ¾a Šta tis tic kej
od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ): 
- čin nos ti so ciál nej po mo ci s uby to va ním (OKEČ

85.31),
- čin nos ti so ciál nej po mo ci bez uby to va nia (OKEČ

85.32).“.

13. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 5 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Vy bra né za ria de nia so ciál nych slu žieb zria de né ako
roz poč to vé ale bo prí spev ko vé or ga ni zá cie, obce,
samo správ ne kra je, pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla -
si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ): 

- čin nos ti so ciál nej po mo ci s uby to va ním (OKEČ
85.31),

- čin nos ti so ciál nej po mo ci bez uby to va nia (OKEČ
85.32).“.

14. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 6 pís me ná c) a d) zne jú: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Za ria de nia so ciál nych slu žieb, obce, samo správ ne
kra je, pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko -
no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- čin nos ti so ciál nej po mo ci s uby to va ním (OKEČ

85.31),
- čin nos ti so ciál nej po mo ci bez uby to va nia (OKEČ

85.32).
d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -

kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: roč ne.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 15. ja nu ára na sle du jú ce ho
roka.“.

15. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
sa za bod 68 vkla dá nový bod 68a, kto rý znie:
„68a. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o čin nos ti of -

tal mo lo gic kých od de le ní
a am bu lan cií

Znač ka šta tis tic ké ho for mu lá ra: A (MZ SR) 15-01
a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o pra co vis kách, za mest nan coch a čin nos ti of tal mo lo -
gic kých am bu lan cií a od de le ní. Vý sled ky zis �o va nia
sa vy u ži jú na ria de nie zdra vot níc tva, na hod no te nie
zdra vot né ho sta vu oby va te¾ stva a na me dzi ná rod né
po rov na nie pre Sve to vú zdra vot níc ku or ga ni zá ciu.
Úda je sa uve rej nia v re zort ných zdra vot níc kych pub -
li ká ciách.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa vy šet re ní, vý sky tu jed not li vých vy -
bra ných ocho re ní, dis pen za ri zá cie vy bra ných
ocho re ní, dru hu lieč by a ope rač ných vý ko nov a čin -
nos tí.

c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 
Zdra vot níc ke za ria de nia - práv ne sub jek ty, bez oh¾a -
du na po čet za mest nan cov, pod ¾a Šta tis tic kej od vet -
vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- zdra vot níc tvo (OKEČ 85.1).

d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -
kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: roč ne.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 20. ja nu ára na sle du jú ce ho
roka.

e) Or gán, kto rý vy ko ná va šta tis tic ké zis �o va nie a za -
bez pe ču je jeho spra co va nie
Or gán vy ko ná va jú ci šta tis tic ké zis �o va nie: Mi nis ter -
stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
Or gán za bez pe ču jú ci jeho spra co va nie: Mi nis ter stvo
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky pros tred níc tvom
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Ús ta vu zdra vot níc kych in for má cií a šta tis ti ky v Bra ti -
sla ve.“.

16. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
sa za bod 72 vkla dá nový bod 72a, kto rý znie:
„72a. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o čin nos ti

agen tú ry do má cej ošet ro va -
te¾ skej sta rost li vos ti

Znač ka šta tis tic ké ho for mu lá ra: A (MZ SR) 20-01
a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o agen tú rach do má cej ošet ro va te¾ skej sta rost li vos ti.
Vý sled ky zis �o va nia sa vy u ži jú na ria de nie zdra vot -
níc tva, na hod no te nie zdra vot né ho sta vu oby va te¾ -
stva a na me dzi ná rod né po rov na nie pre Sve to vú zdra -
vot níc ku or ga ni zá ciu. Úda je sa uve rej nia v re zort ných 
zdra vot níc kych pub li ká ciách.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa za mest nan cov v agen tú rach do má -
cej ošet ro va te¾ skej sta rost li vos ti pod ¾a jed not li vých
ka te gó rií a ošet re ných osôb pod ¾a vy bra ných dia gnóz
a ve ko vých sku pín.

c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 
Zdra vot níc ke za ria de nia - práv ne sub jek ty, bez oh¾a -
du na po čet za mest nan cov, pod ¾a Šta tis tic kej od vet -
vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ):
- zdra vot níc tvo (OKEČ 85.1).

d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -
kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: roč ne.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 20. ja nu ára na sle du jú ce ho
roka.

e) Or gán, kto rý vy ko ná va šta tis tic ké zis �o va nie a za -
bez pe ču je jeho spra co va nie
Or gán vy ko ná va jú ci šta tis tic ké zis �o va nie: Mi nis ter -
stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
Or gán za bez pe ču jú ci jeho spra co va nie: Mi nis ter stvo
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky pros tred níc tvom
Ús ta vu zdra vot níc kych in for má cií a šta tis ti ky v Bra ti -
sla ve.“.

17. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 108 pís me no d) znie:
„d) Pe rio di ci ta a le ho ty na pos ky to va nie šta tis tic -

kých úda jov
Pe rio di ci ta zis �o va nia: roč ne.
Le ho ta na odo vzda nie šta tis tic kých úda jov spra vo -
daj skou jed not kou: do 25. ja nu ára na sle du jú ce ho
roka.“.

18. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 116 ná zov zis �o va nia vrá ta ne pís men a) a b) znie:
„116. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o au dio ví zii 
a) Účel a vy u ži tie vý sled kov šta tis tic ké ho zis �o va nia

Úče lom šta tis tic ké ho zis �o va nia je zís ka� in for má cie
o tvor be a vý ro be au dio vi zu ál nych diel, ich dis tri bú cii
v sie ti kín, vi deo po ži čov ní a klu bov, ako aj o ja zy ko vej
úpra ve a ex por te fil mo vých diel. Vý sled ky zis �o va nia
sa vy u ži jú na rie še nie vec ných prob lé mov v da nej ob -
las ti a na me dzi ná rod né po rov na nie. Vy u ží va jú ich

sve to vé or ga ni zá cie a in šti tú cie sle du jú ce ob las� au -
dio ví zie.
Eu róp sky práv ny pred pis: roz hod nu tie Rady
1999/297/ES, kto rým sa zria ïu je šta tis tic ko — in for -
mač ná štruk tú ra ES vz�a hu jú ca sa na od vet via au -
dio ví zie a prí buz ných sek to rov.

b) Vec ná (ob sa ho vá) cha rak te ris ti ka a po stu py rea li -
zá cie šta tis tic ké ho zis �o va nia 
Po u ži tá me tó da: vy čer pá va jú ce zis �o va nie.
Cha rak te ris ti ka na vrh nu tých uka zo va te ¾ov: uka zo -
va te le tý ka jú ce sa sie te pro du cen tov, dis tri bu té rov
a pre vádz ko va te ¾ov, tvor by a vý ro by au dio vi zu ál nych
diel, ich dis tri bú cie v sie ti kín, vi deo po ži čov ní a klu -
bov, ja zy ko vej úpra vy a ex por tu fil mo vých diel, ako aj
sie te a vý ko nov kín a klu bov.“. 

19. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 119 ná zov zis �o va nia znie:
„119. Ná zov zis �o va nia: Roč ný vý kaz o as tro no mic -

kom za ria de ní a pra co vi s -
ku“.

20. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 131 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Slo ven ská sprá va ciest, samo správ ne kra je.“.

21. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 132 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Slo ven ská sprá va ciest, samo správ ne kra je.“.

22. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 133 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Slo ven ská sprá va ciest, Pre zí dium Po li caj né ho zbo ru,
samo správ ne kra je.“.

23. V prí lo he č. 2 v čas ti Cha rak te ris ti ky zis �o va ní
v bode 135 pís me no c) znie: 
„c) Vy me dze nie spra vo daj ských jed no tiek 

Slo ven ská sprá va ciest, samo správ ne kra je.“.

24. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky body 1 a 2 zne jú:
„1. Sú va ha Úč POD 1-01 Sú va ha 
2. Vý kaz zis kov a strát Úč POD 2-01 Vý kaz zis kov

a strát“. 

25. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky sa vy púš �a jú body 3 až 21, 33, 40 až 43.

Do te raj šie body 22 až 32 sa ozna ču jú ako body 3 až
13, do te raj šie body 34 až 39 sa ozna ču jú ako body 14 až 
19 a do te raj šie body 44 až 51 sa ozna ču jú ako body 20
až 27.

26. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov
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I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky body 28 až 44 zne jú:

„28. Fin RO 1-04 Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl -
ne ní vy bra ných fi nanč ných uka -
zo va te ¾ov roz poč to vých or ga ni -
zá cií štá tu

29. Fin PO 3-04 Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl -
ne ní vy bra ných fi nanč ných uka -
zo va te ¾ov prí spev ko vých or ga ni -
zá cií a štát nych fon dov

30. Fin SAM 2-04 Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl -
ne ní vy bra ných fi nanč ných uka -
zo va te ¾ov obce, vyš šie ho územ -
né ho cel ku a roz poč to vých
or ga ni zá cií v ich pô sob nos ti

31. Sú va ha 
Úč NUJ 1-01 Sú va ha

32. Vý kaz zis kov 
a strát Vý kaz zis kov a strát
Úč RO PO
SFOV 2-01

33. Vý sle dov ka
Úč NUJ 2-01 Vý kaz zis kov a strát

34. MPO Úč 1-01 Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch
a príj moch a vý dav koch prí spev -
ko vých or ga ni zá cií

35. Sú va ha
Úč RO PO
SFOV 1-01 Sú va ha

36. Fin OST 4-04 Vý kaz o pl ne ní roz po čtu ostat -
ných sub jek tov, kto rých roz po -
čty tvo ria ve rej ný roz po čet

37. Sú va ha
Úč FNM
SR 1-01 Sú va ha Fon du ná rod né ho ma -

jet ku Slo ven skej re pub li ky
38. Úč FNM

SR 1-01 Vý kaz o tvor be a po u ži tí ma jet -
ku Fon du ná rod né ho ma jet ku
Slo ven skej re pub li ky

39. Úč FNM
SR 2-01 Vý kaz o ná kla doch na správ nu

čin nos� Fon du ná rod né ho ma -
jet ku Slo ven skej re pub li ky

40. Sú va ha
Úč PF 1-01 Sú va ha

41. Vý sle dov ka
Úč PF 2-01 Vý kaz zis kov a strát

42. Vý kaz
NO Úč 1-01 Vý kaz o príj moch a vý dav koch

43. Vý kaz
NO Úč 2-01 Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch

44. Sú hrnný vý kaz - Daň z pri da nej
hod no ty“. 

27. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. A1 Col né ria di te¾ stvo sa do te raj ší bod 52
ozna ču je ako bod 45.

28. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -

nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. B Ná rod ná ban ka Slo ven ska body 3 až 5
zne jú:

„3. V (NBS) 3-12 Me sač ný vý kaz o úve roch v slo -
ven ských ko ru nách

4. V (NBS) 5-12 Me sač ný vý kaz o vkla doch a pri -
ja tých úve roch v slo ven ských
ko ru nách

5. V (NBS) 7-12 Me sač ný vý kaz o sta ve úve rov
v slo ven ských ko ru nách a o výš -
ke prie mer ných úro ko vých
mier“.

29. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
I. B Ná rod ná ban ka Slo ven ska body 7 až 11 zne jú:

„7. V (NBS) 9-12 Me sač ný vý kaz o čer pa ní úve rov 
v slo ven ských ko ru nách a o výš -
ke prie mer ných úro ko vých mier

8. V (NBS) 91-12 Me sač ný vý kaz o čer pa ní úve rov 
v slo ven ských ko ru nách pos kyt -
nu tých v ak tu ál nom me sia ci
a o výš ke prie mer ných úro ko -
vých mier

9. V (NBS) 10-12 Hlá se nie o úro ko vých sadz bách
za vkla dy a úve ry v slo ven ských
ko ru nách

10.  V (NBS) 11-12 Me sač ný vý kaz o sta ve vkla dov
v slo ven ských ko ru nách a o výš -
ke prie mer ných úro ko vých mier

11. V (NBS) 12-12 Me sač ný vý kaz o úve ro vých
a vkla do vých me dzi ban ko vých
ob cho doch v slo ven ských ko ru -
nách“.

30. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. B Ná rod ná ban ka Slo ven ska body15 až 18
zne jú:

„15. V (NBS) 18-12 Me sač ný vý kaz o sta voch
a trans ak ciách na úč toch ne re -
zi den tov v slo ven ských ko ru -
nách

16. V (NBS) 31-01 Roč ný vý kaz o úve roch pod ¾a
Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká -
cie eko no mic kých čin nos tí v slo -
ven ských ko ru nách

17. V (NBS) 32-01 Roč ný vý kaz o úve roch pod ¾a
kra jov v slo ven ských ko ru nách

18. V (NBS) 51-01 Roč ný vý kaz o vkla doch a pri ja -
tých úve roch pod ¾a Šta tis tic kej
od vet vo vej kla si fi ká cie eko no -
mic kých čin nos tí v slo ven ských
ko ru nách“.

31. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. B Ná rod ná ban ka Slo ven ska bod 21 znie:

„21. Dev (NBS) 17-12 Me sač ný vý kaz o de ví zo vých
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trans ak ciách a sta voch na úč -
toch ne re zi den tov v kon ver ti -
bil ných me nách“.

32. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le I. B Ná rod ná ban ka Slo ven ska sa do pĺ ňa jú
body 32 až 44, kto ré zne jú:

„32. M (NBS) 1-12 Me sač ná šta tis tic ká bi lan cia
33. M (NBS) 2-12 Me sač ný vý kaz o pre ce ne niach 

sú va ho vých po lo žiek
34. M (NBS) 3-12 Me sač ný vý kaz o rek la si fi ká -

ciách sú va ho vých po lo žiek
35. M (NBS) 4-04 Štvr� roč ný vý kaz o me no vej

štruk tú re sú va ho vých po lo žiek
36. M (NBS) 5-04 Štvr� roč ný roz pis sú va ho vých

po lo žiek pod ¾a kra jín 
37. M (NBS) 10 -12 Me sač ný vý kaz o no vých úve -

roch pos kyt nu tých v ak tu ál -
nom me sia ci v slo ven ských
ko ru nách a o výš ke prie mer -
ných úro ko vých mier 

38. M (NBS) 11-12 Me sač ný vý kaz o no vých vkla -
doch pri ja tých v ak tu ál nom
me sia ci v slo ven ských ko ru -
nách a o výš ke prie mer ných
úro ko vých mier

39. M (NBS) 61-12 Me sač ná šta tis tic ká bi lan cia
po dielo vých fon dov pe ňaž né ho 
trhu

40. M (NBS) 71- 04 Štvr� roč ná šta tis tic ká bi lan cia
po dielo vých fon dov iných ako
po dielo vé fon dy pe ňaž né ho
trhu 

41. Dev (NBS) 14-04 Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých
in ka sách a plat bách pod ¾a 
geo gra fic ké ho čle ne nia v kon -
ver ti bil ných me nách 

42. Dev (NBS) 19-04 Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých
in ka sách a plat bách v čle ne ní
pod ¾a mien

43. V (NBS) 24-04 Štvr� roč ný vý kaz o in ka sách
a plat bách v slo ven ských ko -
ru nách na úč toch ne re zi den -
tov pod ¾a geo gra fic ké ho čle ne -
nia 

44. E (NBS) 1-04 Pre h¾ad o roz vo ji pe ňaž né ho
sek to ra v Slo ven skej re pub li -
ke“.

33. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov
III. MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE -
PUB LI KY v ka pi to le III. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky bod 1 znie:

„1. Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01 Sú va ha“.

34. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
III. MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE -

PUB LI KY v ka pi to le III. A Mi nis ter stvo fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky sa vy púš �a jú body 2 a 3.“ 

Do te raj ší bod 4 sa ozna ču je ako bod 2.

35. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
III. MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE -
PUB LI KY v ka pi to le III. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky bod 2 znie:

„2. Vý kaz zis kov a strát     Vý kaz zis kov a strát“.
Úč ROPO SFOV 2-01  

36. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
III. MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE -
PUB LI KY v ka pi to le III. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky bod 3 znie:

„3. FIN SAM 2-04 Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl -
ne ní vy bra ných fi nanč ných uka -
zo va te ¾ov obce, vyš šie ho územ -
né ho cel ku a roz poč to vých
or ga ni zá cií v ich pô sob nos ti“.

37. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
IV. MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le IV. A Mi nis ter stvo fi nan -
cií Slo ven skej re pub li ky body 1 až 5 zne jú:

„1. Vý kaz zis kov a strát Vý kaz zis kov a strát
Úč ROPO SFOV 2-01

2. Sú va ha
Úč ROPO SFOV 1-01 Sú va ha

3. Sú va ha Úč POD 1-01 Sú va ha 
4. Vý kaz zis kov a strát Vý kaz zis kov a strát 

Úč POD 2-01
5. Úč FO 1-01 Vý kaz o príj moch

a vý dav koch“.

38. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
IV. MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le IV. A Mi nis ter stvo fi nan -
cií Slo ven skej re pub li ky sa do pĺ ňa bod 6, kto rý znie:

„6. Úč FO 2-01 Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch“.

39. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
IV. MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY sa do pĺ ňa ka pi to la IV. C, kto rá znie:
„IV. C. Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa

1. Le kár ske pred pi sy - Dáv ka 137
2. Vy ka zo va nie ka pi tá cie - Dáv ka 148
3. Le kár ske pred pi sy - Vy ka zo va nie vý ko nov a am -

bu lant nej sta rost li vos ti - Dáv ka 153
4. Vy ka zo va nie vý ko nov v lôž ko vej sta rost li vos ti -

Dáv ka 173“.

40. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
V. MI NIS TER STVO KUL TÚ RY SLO VEN SKEJ RE PUB -
LI KY v ka pi to le V. A Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky body 1 a 2 zne jú:

„1. Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01 Sú va ha

Čiastka 200 Zbierka zákonov č. 467/2004 Strana 4227



2. Vý kaz zis kov a strát Vý kaz zis kov
Úč ROPO SFOV 2-01 a strát“.

41. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
VII. MI NIS TER STVO HOS PO DÁR STVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le VII. A Mi nis ter stvo fi nan -
cií Slo ven skej re pub li ky body 1 a 2 zne jú:

„1. Sú va ha Úč POD 1-01 Sú va ha
2. Vý kaz zis kov a strát Vý kaz zis kov

Úč POD 2-01 a strát“.

42. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
VII. MI NIS TER STVO HOS PO DÁR STVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le VII. A Mi nis ter stvo fi nan -
cií Slo ven skej re pub li ky sa vy púš �a jú body 3 a 4“.

43. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
VIII. MI NIS TER STVO PÔ DO HOS PO DÁR STVA SLO -
VEN SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le VIII. A Mi nis ter stvo
fi nan cií Slo ven skej re pub li ky body 1 a 2 zne jú:

„1. Sú va ha Úč POD 1-01 Sú va ha
2. Vý kaz zis kov a strát Vý kaz zis kov

Úč POD 2-01 a strát“.

44. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
VIII. MI NIS TER STVO PÔ DO HOS PO DÁR STVA SLO -
VEN SKEJ RE PUB LI KY
IX. MI NIS TER STVO ŽI VOT NÉ HO PROS TRE DIA SLO -
VEN SKEJ RE PUB LI KY 
X. SO CIÁL NA PO IS ŤOV ŇA ná zvy ka pi tol I. C, VIII. B,
IX. B, X. A zne jú:
„Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“. 

45. V prí lo he č. 3 v čas ti Pre h¾ad vy u ží va ných ad mi -
nis tra tív nych zdro jov úda jov čas� XI znie:
„XI. ÚS TRE DIE PRÁ CE, SO CIÁL NYCH VECÍ A RO DI -
NY“. 

46. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky body 1
a 2 zne jú:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč POD 1- 01 
Sú va ha 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov za ne fi nanč ný sek tor a jeho
sub sek to ry, za sub sek tor ostat ných fi nanč ných
sprost red ko va te ¾ov, sub sek tor fi nanč ných po moc -
ných in šti tú cií, sub sek tor po is �o va cích kor po rá cií
a pen zij ných fon dov a sub sek tor ústred nej štát nej
sprá vy (Slo ven ská kon so li dač ná, a. s., a Ve ri te¾, a. s.)
v sú la de s me dzi ná rod ne plat ným na ria de ním Rady

(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní  po -
d¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA), dru hu vlast níc tva (DR VLST) a trie de nia
pod ¾a poč tu za mest nan cov vy ka zu jú cej jed not ky od
0-19 a nad 20 za mest nan cov vrá ta ne zo zna mu spra -
vo daj ských jed no tiek pod ¾a iden ti fi kač né ho čís la or -
ga ni zá cie (ïa lej len „IČO“), kto ré sú za hr nu té do spra -
co va nia.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne. 
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.
2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:

Vý kaz zis kov a strát Úč POD 2-01
Vý kaz zis kov a strát 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov za ne fi nanč ný sek tor a jeho
sub sek to ry, za sub sek tor ostat ných fi nanč ných
sprost red ko va te ¾ov, sub sek tor fi nanč ných po moc -
ných in šti tú cií, sub sek tor po is �o va cích kor po rá cií
a pen zij ných fon dov a sub sek tor ústred nej štát nej
sprá vy (Slo ven ská kon so li dač ná, a. s., a Ve ri te¾, a. s.)
v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96 o eu róp -
skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč tov v Spo -
lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní  po -
d¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA), dru hu vlast níc tva (DR VLST) a trie de nia
pod ¾a poč tu za mest nan cov vy ka zu jú cej jed not ky od
0-19 a nad 20 za mest nan cov vrá ta ne zo zna mu spra -
vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za hr nu té do 
spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.“.

47. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I.A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa vy -
púš �a jú body 3 až 21, 33, 40 až 43. 

Do te raj šie body 22 až 32 sa ozna ču jú ako body 3 až
13, do te raj šie body 34 až 39 sa ozna ču jú ako body 14 až 
19 a do te raj šie body 44 až 51 sa ozna ču jú ako body 20
až 27.

48. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
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v ka pi to le
I.A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa za bod 
27 do pĺ ňa jú nové body 28 až 44, kto ré zne jú:
„28. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:

Fin RO 1-04 
Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl ne ní vy bra ných
fi nanč ných uka zo va te ¾ov roz poč to vých or ga -
ni zá cií štá tu

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Chak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Kom plet né štvr� roč né úda je roz poč to vých príj mov
a vý dav kov roz poč to vých or ga ni zá cií ústred nej štát -
nej sprá vy v zmys le re ka pi tu lá cie pod ¾a funk čné ho
a eko no mic ké ho čle ne nia v sú la de s roz poč to vou kla -
si fi ká ciou a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor.
Kom plet né roč né úda je príj mov a vý dav kov roz poč to -
vých or ga ni zá cií ústred nej štát nej sprá vy pod ¾a dru -
hu roz po čtu, or ga ni zač né ho čle ne nia, eko no mic ké ho
čle ne nia, funk čné ho čle ne nia v sú la de s roz poč to vou
kla si fi ká ciou a čle ne nia pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej
kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ
4) sys té mu ná rod ných úč tov ESNÚ95 a da ta bá zo vý
sú bor aj s územ ným čle ne ním (KRAJ) a Šta tis tic kou
od vet vo vou kla si fi ká ciou eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

29. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Fin PO 3-04 
Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl ne ní vy bra ných
fi nanč ných uka zo va te ¾ov prí spev ko vých or -
ga ni zá cií a štát nych fon dov 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy a miest nej samo sprá vy v sú la de s na ria de ním
Rady (ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod -
ných a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né štvr� roč né úda je roz poč to vých príj mov
a vý dav kov prí spev ko vých or ga ni zá cií a štát nych fon -
dov v zmys le re ka pi tu lá cie pod ¾a funk čné ho a eko no -
mic ké ho čle ne nia v sú la de s roz poč to vou kla si fi ká -
ciou a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor. 
Po dro bné roč né úda je príj mov a vý dav kov
prí spev ko vých or ga ni zá cií a štát nych úče lo vých fon -
dov pod ¾a dru hu roz po čtu, or ga ni zač né ho čle ne nia,
eko no mic ké ho čle ne nia, funk čné ho čle ne nia v sú la de 
s roz poč to vou kla si fi ká ciou a čle ne nia pod ¾a Šta tis -
tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ 2, OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov

ESNÚ95 a da ta bá zo vý sú bor aj s územ ným čle ne ním
(KRAJ) a Šta tis tic kou od vet vo vou kla si fi ká ciou eko -
no mic kých čin nos tí (OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

30. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Fin SAM 2-04 
Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl ne ní vy bra ných
fi nanč ných uka zo va te ¾ov obce, vyš šie ho
územ né ho cel ku a roz poč to vých or ga ni zá cií
v ich pô sob nos ti

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re miest nej samo -
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Kom plet né štvr� roč né úda je roz poč to vých príj mov
a vý dav kov roz poč to vých or ga ni zá cií obcí a vyš ších
územ ných cel kov v zmys le re ka pi tu lá cie pod ¾a funk č -
né ho a eko no mic ké ho čle ne nia v sú la de s roz poč to -
vou kla si fi ká ciou a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor. 
Po dro bné roč né úda je príj mov a vý dav kov roz poč to -
vých or ga ni zá cií obcí a vyš ších územ ných cel kov
pod ¾a dru hu roz po čtu, or ga ni zač né ho čle ne nia, eko -
no mic ké ho čle ne nia, funk čné ho čle ne nia v sú la de
s roz poč to vou kla si fi ká ciou a čle ne nia pod ¾a Šta tis -
tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ 2, OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a da ta bá zo vý sú bor aj s územ ným čle ne ním
(KRAJ) a Šta tis tic kou od vet vo vou kla si fi ká ciou eko -
no mic kých čin nos tí (OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

31. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč NUJ 1-01
Sú va ha 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve, v sek to re ne zis -
ko vých in šti tú cií slú žia cich do mác nos tiam (S.15)
a v sub sek to re ústred nej štát nej sprá vy (Slo ven ský
po zem ko vý fond a ve rej né vy so ké ško ly).

b) Chak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Sú va ha v trie de ní pod ¾a sek to rov sys té mu ná rod ných
úč tov ESNÚ95, v územ nom čle ne ní (KRAJ), pod ¾a
Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých
čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4), práv nej for my (FOR MA),
dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne zo zna mu spra -
vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za hr nu té do 
spra co va nia. 

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
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d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:
do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

32. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Vý kaz zis kov a strát

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sek to re ve rej nej sprá vy v sú -
la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96 o eu róp skom
sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen -
stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né štvr� roč né úda je za sek tor ve rej nej sprá vy
v trie de ní za roz poč to vé or ga ni zá cie, prí spev ko vé or -
ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky
pod ¾a sub sek to rov ve rej nej sprá vy sys té mu ná rod -
ných úč tov ESNÚ95 a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor.
Kom plet né roč né úda je za sek tor ve rej nej sprá vy
v trie de ní za roz poč to vé or ga ni zá cie, prí spev ko vé or -
ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky
pod ¾a sub sek to rov ve rej nej sprá vy sys té mu ná rod -
ných úč tov ESNÚ95 a pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej
kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
sú za hr nu té do spra co va nia, a da ta bá zo vý sú bor
kom plet ných úda jov aj s územ ným čle ne ním (KRAJ)
a Šta tis tic kou od vet vo vou kla si fi ká ciou eko no mic -
kých čin nos tí (OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

33. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý sle dov ka Úč NUJ 2-01
Vý kaz zis kov a strát 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve, v sek to re ne zis -
ko vých in šti tú cií slú žia cich do mác nos tiam (S.15)
v sub sek to re ústred nej štát nej sprá vy (Slo ven ský po -
zem ko vý fond a ve rej né vy so ké ško ly).

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Vý kaz zis kov a strát v trie de ní pod ¾a sek to rov sys té -
mu ná rod ných úč tov ESNÚ95, v územ nom čle ne ní
(KRAJ), pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko -
no mic kých čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4), práv nej for my 
(FOR MA), dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne zo zna -
mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za -
hr nu té do spra co va nia. 

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

34. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
MPO Úč 1-01 
Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch a príj moch a vý -
dav koch prí spev ko vých or ga ni zá cií 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re miest nej samo -
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Po dro bné úda je o ma jet ku a zá väz koch a príj moch
a vý dav kov ma lých prí spev ko vých or ga ni zá cií pod ¾a
Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých
čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov 
ESNÚ95 a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor kom plet ných
úda jov aj s územ ným čle ne ním (KRAJ) a Šta tis tic kou
od vet vo vou kla si fi ká ciou eko no mic kých čin nos tí
(OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

„35. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01 
Sú va ha

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sek to re ve rej nej sprá vy v sú -
la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96 o eu róp skom
sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen -
stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né štvr� roč né úda je za sek tor ve rej nej sprá vy
v trie de ní za roz poč to vé or ga ni zá cie, prí spev ko vé or -
ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky
pod ¾a sub sek to rov ve rej nej sprá vy sys té mu ná rod -
ných úč tov ESNÚ95 a prí sluš ný da ta bá zo vý sú bor.
Kom plet né roč né úda je za sek tor ve rej nej sprá vy
v trie de ní za roz poč to vé or ga ni zá cie, prí spev ko vé or -
ga ni zá cie, štát ne fon dy, obce, vyš šie územ né cel ky
pod ¾a sub sek to rov ve rej nej sprá vy sys té mu ná rod -
ných úč tov ESNÚ95 a pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej
kla si fi ká cie eko no mic kej čin nos ti (OKEČ) vrá ta ne zo -
zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia, a da ta bá zo vý sú bor kom plet -
ných úda jov aj s územ ným čle ne ním (KRAJ) a Šta tis -
tic kou od vet vo vou kla si fi ká ciou eko no mic kých čin -
nos tí (OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

36. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Fin OST 4-04
Vý kaz o pl ne ní roz po čtu ostat ných sub jek tov, 
kto rých roz po čty tvo ria ve rej ný roz po čet

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy a fon doch so ciál ne ho za bez pe če nia v sú la de
s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys -
té me ná rod ných a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
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ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Kom plet né štvr� roč né úda je roz poč to vých príj mov
a vý dav kov FNM SR, SPF SR, So ciál nej po is �ov ne,
zdra vot ných po is �ov ní, ve rej ných vy so kých škôl, Slo -
ven skej kon so li dač nej, a. s., a Ve ri te ¾a, a. s., v zmys le
re ka pi tu lá cie pod ¾a funk čné ho a eko no mic ké ho čle -
ne nia v sú la de s roz poč to vou kla si fi ká ciou a prí sluš -
ný da ta bá zo vý sú bor.
Kom plet né roč né úda je príj mov a vý dav kov FNM SR,
SPF SR, So ciál nej po is �ov ne, zdra vot ných po is �ov ní,
ve rej ných vy so kých škôl, Slo ven skej kon so li dač nej,
a. s., a Ve ri te ¾a, a. s., pod ¾a dru hu roz po čtu, eko no -
mic ké ho čle ne nia, funk čné ho čle ne nia v sú la de s roz -
poč to vou kla si fi ká ciou a čle ne nia pod ¾a Šta tis tic kej
od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ 
2, OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov ESNÚ95 a da -
ta bá zo vý sú bor aj s územ ným čle ne ním (KRAJ) a Šta -
tis tic kou od vet vo vou kla si fi ká ciou eko no mic kých
čin nos tí (OKEČ 2).

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

37. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč FNM SR 1-01 
Sú va ha Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej 
re pub li ky

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Sú va ha v pl nom roz sa hu.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

38. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Úč FNM SR 1-01 
Vý kaz o tvor be a po u ži tí ma jet ku Fon du ná -
rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Vý kaz o tvor be a po u ži tí ma jet ku Fon du ná rod né ho
ma jet ku Slo ven skej re pub li ky v pl nom roz sa hu.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

39. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Úč FNM SR 2-01 

Vý kaz o ná kla doch na správ nu čin nos� Fon du
ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re ústred nej štát nej 
sprá vy v sú la de s na ria de ním Rady (ES) č. 2223/96
o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio nál nych úč -
tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Vý kaz o ná kla doch na správ nu čin nos� Fon du ná rod -
né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky v pl nom roz sa hu.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.“.

40. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč PF 1-01 
Sú va ha 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re fon dov so ciál ne -
ho za bez pe če nia v sú la de s na ria de ním Rady (ES)
č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio -
nál nych úč tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né úda je sú va hy So ciál nej po is �ov ne a zdra -
vot ných po is �ov ní ku mu lo va ne pod ¾a Šta tis tic kej od -
vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí (OKEČ 2, 
OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov ESNÚ95.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

41. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý sle dov ka Úč PF 2-01 
Vý kaz zis kov a strát 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sub sek to re fon dov so ciál ne -
ho za bez pe če nia v sú la de s na ria de ním Rady (ES)
č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných a re gio -
nál nych úč tov v Spo lo čen stve.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né úda je vý ka zu zis kov a strát So ciál nej po is -
�ov ne a zdra vot ných po is �ov ní ku mu lo va ne pod ¾a
Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých
čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4) sys té mu ná rod ných úč tov 
ESNÚ95.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

42. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz NO Úč 1-01 
Vý kaz o príj moch a vý dav koch 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
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(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve a v sek to re ne zis -
ko vých in šti tú cií slú žia cich do mác nos tiam (S.15).

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né úda je o príj moch a vý dav koch ne zis ko -
vých or ga ni zá cií v trie de ní sek to rov sys té mu ná rod -
ných úč tov ESNÚ95, v územ nom čle ne ní (KRAJ)
pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic -
kých čin nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4), práv nej for my (FOR -
MA), dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne zo zna mu
spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za hr -
nu té do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

43. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz NO Úč 2-01 
Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve a v sek to re ne zis -
ko vých in šti tú cií slú žia cich do mác nos tiam (S.15).

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Kom plet né úda je o ma jet ku a zá väz koch ne zis ko vých
or ga ni zá cií v trie de ní sek to rov sys té mu ná rod ných
úč tov ESNÚ95, v územ nom čle ne ní (KRAJ) pod ¾a Šta -
tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin -
nos tí (OKEČ 2, OKEČ 4), práv nej for my (FOR MA),
dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne zo zna mu spra -
vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za hr nu té do 
spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 50. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.

44. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú hrnný vý kaz - Daň z pri da nej hod no ty 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta ve -
nie šta tis ti ky ob cho do va nia s to va rom me dzi člen ský -
mi štát mi Spo lo čen stva v sú la de s na ria de ním Rady
(EHS) č. 3330/1991 o šta tis ti ke ob cho do va nia s to va -
rom me dzi člen ský mi štát mi v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Úda je v roz sa hu pot reb nom na zos ta ve nie šta tis ti ky
ob cho do va nia s to va rom me dzi člen ský mi štát mi.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne. 
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 55. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom ob do bí.“.

49. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

v ka pi to le
I. A1 In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Col né ria di te¾ stvo sa do te raj ší bod 52 ozna ču je
ako bod 45.

50. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. B In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Ná rod ná ban ka Slo ven ska v bo doch 3 až 5 ozna če nie
ad mi nis tra tív ne ho zdro ja znie:
„3. V (NBS) 3-12

Me sač ný vý kaz o úve roch v slo ven ských ko ru nách
4. V (NBS) 5-12 

Me sač ný vý kaz o vkla doch a pri ja tých úve roch
v slo ven ských ko ru nách

5. V (NBS) 7-12
Me sač ný vý kaz o sta ve úve rov v slo ven ských ko -
ru nách a o výš ke prie mer ných úro ko vých mier“.

51. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. B In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Ná rod ná ban ka Slo ven ska v bo doch 7 až 11 ozna če nie
ad mi nis tra tív ne ho zdro ja znie:

„7. V (NBS) 9-12
Me sač ný vý kaz o čer pa ní úve rov v slo ven ských
ko ru nách a o výš ke prie mer ných úro ko vých
mier

8. V (NBS) 91-12
Me sač ný vý kaz o čer pa ní úve rov v slo ven ských
ko ru nách pos kyt nu tých v ak tu ál nom me sia ci
a o výš ke prie mer ných úro ko vých mier

9. V (NBS) 10-12
Hlá se nie o úro ko vých sadz bách za vkla dy a úve -
ry v slo ven ských ko ru nách

10. V (NBS) 11-12
Me sač ný vý kaz o sta ve vkla dov v slo ven ských
ko ru nách a o výš ke prie mer ných úro ko vých
mier

11. V (NBS) 12-12
Me sač ný vý kaz o úve ro vých a vkla do vých me -
dzi ban ko vých ob cho doch v slo ven ských ko ru -
nách“.

52. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. B In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Ná rod ná ban ka Slo ven ska v bo doch 15 až 18 ozna če -
nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja znie:
„15. V (NBS) 18-12

Me sač ný vý kaz o sta voch a trans ak ciách na úč -
toch ne re zi den tov v slo ven ských ko ru nách

16. V (NBS) 31-01
Roč ný vý kaz o úve roch pod ¾a Šta tis tic kej od vet -
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vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin nos tí v slo -
ven ských ko ru nách

17. V (NBS) 32-01
Roč ný vý kaz o úve roch pod ¾a kra jov v slo ven -
ských ko ru nách

18. V (NBS) 51-01
Roč ný vý kaz o vkla doch a pri ja tých úve roch
pod ¾a Šta tis tic kej od vet vo vej kla si fi ká cie eko -
no mic kých čin nos tí v slo ven ských ko ru nách“.

53. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. B In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Ná rod ná ban ka Slo ven ska v bode 21 ozna če nie ad mi -
nis tra tív ne ho zdro ja znie:
„21. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja: 

Dev (NBS) 17-12
Me sač ný vý kaz o de ví zo vých trans ak ciách a sta -
voch na úč toch ne re zi den tov v kon ver ti bil ných
me nách“.

54. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
v ka pi to le
I. B In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom:
Ná rod ná ban ka Slo ven ska sa do pĺ ňa jú body 32 až 44,
kto ré zne jú:
„32. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:

M (NBS) 1-12
Me sač ná šta tis tic ká bi lan cia

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Me sač ná šta tis tic ká bi lan cia ak tív a pa sív trie de ná
pod ¾a in šti tu cio nál nych sek to rov. 

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

33. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 2-12
Me sač ný vý kaz o pre ce ne niach sú va ho vých
po lo žiek

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -

tra tív nych úda jov
Me sač ný vý kaz o pre ce ne niach sú va ho vých po lo žiek. 

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

34. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 3-12
Me sač ný vý kaz o rek la si fi ká ciách sú va ho vých 
po lo žiek

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Me sač ný vý kaz o rek la si fi ká ciách sú va ho vých po lo -
žiek pod ¾a in šti tu cio nál nych sek to rov. 

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

35. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 4-04
Štvr� roč ný vý kaz o me no vej štruk tú re sú va -
ho vých po lo žiek

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Štvr� roč ný vý kaz o me no vej štruk tú re sú va ho vých
položiek pod ¾a in šti tu cio nál nych sek to rov. 

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

36. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 5-04
Štvr� roč ný roz pis sú va ho vých po lo žiek pod ¾a
kra jín

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Štvr� roč ný roz pis sú va ho vých po lo žiek pod ¾a kra jín.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.

Čiastka 200 Zbierka zákonov č. 467/2004 Strana 4233



d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:
štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

37. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 10-12
Me sač ný vý kaz o no vých úve roch pos kyt nu -
tých v ak tu ál nom me sia ci v slo ven ských ko -
ru nách a o výš ke prie mer ných úro ko vých
mier

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Me sač ný vý kaz o no vých úve roch pos kyt nu tých v slo -
ven ských ko ru nách pod ¾a in šti tu cio nál nych sek to -
rov. 

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

38. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 11-12
Me sač ný vý kaz o no vých vkla doch pri ja tých
v ak tu ál nom me sia ci v slo ven ských ko ru nách
a o výš ke prie mer ných úro ko vých mier

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Me sač ný vý kaz o no vých vkla doch pri ja tých v slo ven -
ských ko ru nách pod ¾a in šti tu cio nál nych sek to rov.

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

39. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 61-12
Me sač ná šta tis tic ká bi lan cia po dielo vých fon -
dov pe ňaž né ho tr hu

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Me sač ná bi lan cia po dielo vých fon dov pe ňaž né ho trhu 

vrá ta ne zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a
IČO, kto ré sú za hr nu té do spra co va nia. 

c) Pe rio di ci ta: me sač ne, štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

me sač ne a štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re -
fe renč nom ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb -
ru ára a de fi ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom 
ob do bí. 

40. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
M (NBS) 71-04
Štvr� roč ná šta tis tic ká bi lan cia po dielo vých
fon dov iných ako po dielo vé fon dy pe ňaž né ho
tr hu

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Štvr� roč ná bi lan cia po dielo vých fon dov iných ako po -
dielo vé fon dy pe ňaž né ho trhu vrá ta ne zo zna mu spra -
vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré sú za hr nu té do 
spra co va nia. 

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov: 

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

41. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Dev (NBS)14-04
Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých in ka sách
a plat bách pod ¾a geo gra fic ké ho čle ne nia
v kon ver ti bil ných me nách

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých in ka sách a plat bách
pod ¾a geo gra fic ké ho čle ne nia v kon ver ti bil ných me -
nách.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

42. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Dev (NBS)19-04
Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých in ka sách
a plat bách v čle ne ní pod ¾a mien

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
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ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Štvr� roč ný vý kaz o de ví zo vých in ka sách a plat bách
v čle ne ní pod ¾a mien.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

43. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
V (NBS) 24-04
Štvr� roč ný vý kaz o in ka sách a plat bách v slo -
ven ských ko ru nách na úč toch ne re zi den tov
pod ¾a geo gra fic ké ho čle ne nia

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov 
Štvr� roč ný vý kaz o in ka sách a plat bách v slo ven ských 
ko ru nách na úč toch ne re zi den tov pod ¾a geo gra fic ké -
ho čle ne nia.

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí. 

44. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
E (NBS)1-04
Pre h¾ad o roz vo ji pe ňaž né ho sek to ra v Slo ven -
skej re pub li ke

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných úč tov v sú la de s na ria de ním Rady
(ES) č. 2223/96 o eu róp skom sys té me ná rod ných
a re gio nál nych úč tov v Spo lo čen stve a na za bez pe če -
nie štruk tu rál nych zis �o va ní za fi nanč né kor po rá cie. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Pre h¾ad o roz vo ji pe ňaž né ho sek to ra. 

c) Pe rio di ci ta: štvr� roč ne a roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

štvr� roč ne do 30. ka len dár ne ho dňa po re fe renč nom
ob do bí, roč ne pred bež né úda je do 25. feb ru ára a de fi -
ni tív ne úda je do 30. ap rí la po re fe renč nom ob do bí.“. 

55. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
III. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE PUB -
LI KY v ka pi to le
III. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bode 1 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01
Sú va ha“.

56. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
III. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE PUB -
LI KY v ka pi to le
III. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa
vy púš �a jú body 2 a 3.

Do te raj ší bod 4 sa ozna ču je ako bod 2.

57. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
III. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE PUB -
LI KY v ka pi to le
III. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bode 2 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja znie:

„2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Vý kaz zis kov a strát“.

58. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
III. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ŠKOL STVA SLO VEN SKEJ RE PUB -
LI KY v ka pi to le
III. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa
do pĺ ňa bod 3, kto rý znie:

„3. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
FIN SAM 2-04
Vý kaz o pl ne ní roz po čtu a o pl ne ní vy bra ných fi -
nanč ných uka zo va te ¾ov obce, vyš šie ho územ né -
ho cel ku a roz poč to vých or ga ni zá cií v ich pô sob -
nos ti 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie šta tis tic kej ro čen ky škol stva Sú bor eko no mic -
kých uka zo va te ¾ov, v ria dia cej a roz ho do va cej čin nos -
ti v škol stve a me dzi ná rod ných šta tis ti kách. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov
Úda je za ško ly a škol ské za ria de nia v pô sob nos ti vyš -
ších územ ných cel kov, obce v trie de ní pod ¾a jed not li -
vých dru hov škôl a škol ských za ria de ní. 

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 30. júna po re fe renč nom ob do bí.“. 

59. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
IV. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le 
IV. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bode 1 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja vrá ta ne
pís men c) a d) znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Vý kaz zis kov a strát
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c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.“. 

60. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
IV. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le 
IV. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bode 2 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja vrá ta ne
pís men c) a d) znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01
Sú va ha

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.“. 

61. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
IV. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le 
IV. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
body 3 až 5 zne jú:

„3. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja: 
Sú va ha Úč POD 1-01 
Sú va ha 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.

4. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč POD 2-01 
Vý kaz zis kov a strát 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.

5. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja: 
Úč FO 1-01
Vý kaz o príj moch a vý dav koch

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.“.

62. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
IV. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le 
IV. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa
do pĺ ňa bod 6, kto rý znie:

„6. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja: 
Úč FO 2-01 
Vý kaz o ma jet ku a zá väz koch

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
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zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.“.

63. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
IV. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO ZDRA VOT NÍC TVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le 
IV. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa
za ka pi to lu IV. B do pĺ ňa nová ka pi to la IV. C, kto rá znie:
„IV. C In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa 

1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Le kár ske pred pi sy - Dáv ka 137

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.

2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vy ka zo va nie ka pi tá cie — Dáv ka 148 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.

3. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:

Le kár ske pred pi sy - Vy ka zo va nie vý ko nov a am -
bu lant nej sta rost li vos ti - Dáv ka 153

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.

4. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vy ka zo va nie vý ko nov v lôž ko vej sta rost li vos ti -
Dáv ka 173 

a) Vy u ži tie ad mi nis tra tív nych úda jov:
Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov sa vy u ži jú na zos ta vo -
va nie ná rod ných zdra vot ných úč tov v sú la de s po žia -
dav ka mi OECD He alth Po li cy Unit, EUROSTAT-u
a na zá kla de po ve re nia ve dú ce ho úra du Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky VÚ—605/2000
pre pos ky to va nie a spra co vá va nie šta tis tic kých úda -
jov tý ka jú cich sa zdra via a pre OECD. 

b) Cha rak te ris ti ka trie de ní, od vet vo vej, sek to ro vej
ale bo ko mo dit nej sklad by po ža do va ných ad mi nis -
tra tív nych úda jov:
Kom plet né úda je za Slo ven sko spo lu a v trie de ní pod -
¾a sek to rov a sub sek to rov sys té mu ná rod ných úč tov
ESNÚ95 a od vet ví eko no mic kej čin nos ti, práv nej for -
my (FOR MA) a dru hu vlast níc tva (DR VLST) vrá ta ne
zo zna mu spra vo daj ských jed no tiek pod ¾a IČO, kto ré
vstú pi li do spra co va nia.

c) Pe rio di ci ta: roč ne.
d) Le ho ta na odo vzda nie ad mi nis tra tív nych úda jov:

do 31. ja nu ára po re fe renč nom ob do bí.“.

64. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
V. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO KUL TÚ RY SLO VEN SKEJ RE PUB LI -
KY v ka pi to le 
V. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bo doch 1 a 2 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja
znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdroja:
Sú va ha Úč ROPO SFOV 1-01
Sú va ha

2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Vý kaz zis kov a strát“.
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65. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
VII. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va
MI NIS TER STVO HOS PO DÁR STVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le
VII. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bo doch 1 a 2 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja
znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč POD 1-01
Sú va ha

2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč POD 2-01
Vý kaz zis kov a strát“.

66. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
VII. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va
MI NIS TER STVO HOS PO DÁR STVA SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KY v ka pi to le
VII. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -
jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky sa
vy púš �a jú body 3 a 4.

67. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov
VIII. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va 
MI NIS TER STVO PÔ DO HOS PO DÁR STVA SLO VEN -
SKEJ RE PUB LI KY v ka pi to le 
VIII. A In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro -

jom: Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
v bo doch 1 a 2 ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja
znie:

„1. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Sú va ha Úč POD 1-01
Sú va ha

2. Ozna če nie ad mi nis tra tív ne ho zdro ja:
Vý kaz zis kov a strát Úč POD 2-01
Vý kaz zis kov a strát“.

68. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov 
I. ŠTA TIS TIC KÝ ÚRAD SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY
VIII. MI NIS TER STVO PÔ DO HOS PO DÁR STVA SLO -
VEN SKEJ RE PUB LI KY
IX. MI NIS TER STVO ŽI VOT NÉ HO PROS TRE DIA SLO -
VEN SKEJ RE PUB LI KY 
X. SO CIÁL NA PO IS ŤOV ŇA 
ná zvy ka pi tol I. C, VIII. B, IX. B, X. A zne jú:
„In šti tú cia dis po nu jú ca ad mi nis tra tív nym zdro jom: 
Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“.

69. V prí lo he č. 3 v čas ti Cha rak te ris ti ky ad mi nis -
tra tív nych zdro jov úda jov čas� XI znie: 
„XI. Ad mi nis tra tív ne zdro je úda jov, kto ré vy u ží va: 
Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“. 

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2004.

Pe ter Mach v. r.
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468

V Y  H L Á Š  K A  
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky 

z 21. júla 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
 č. 145/1998 Z. z. o po žia dav kách na spô sob zbe ru hroz na to kaj ských od rôd, na pos tup vý ro by

to kaj ských vín a na ich zlo že nie v zne ní vy hláš ky č. 41/2003 Z. z. 

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva  Slo ven skej re pub li -
ky  pod ¾a § 13 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 332/1996 Z. z. o vi no hrad níc tve a vi nár -
stve  a o zme ne zá ko na č. 61/1964 Zb. o roz vo ji rast lin -
nej vý ro by v zne ní zá ko na č. 132/1989 Zb. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je: 

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva  Slo ven -
skej re pub li ky č. 145/1998 Z. z. o po žia dav kách na
spô sob zbe ru hroz na to kaj ských od rôd, na pos tup vý -
ro by to kaj ských vín a na ich zlo že nie v zne ní vy hláš ky
č. 41/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 1 ods. 1 sa za slo vo „ho noch“ vkla da jú slo vá
„pod ¾a prí lo hy č. 1“. 

2. V § 1 ods. 2 sa nad slo vo „vína“ umies tňu je od kaz
1a. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie: 
„1a)Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 753/2002 zo dňa 29. ap rí la 2001,

kto rá usta no vu je ur či té pra vid lá na uplat ňo va nie na ria de nia
Rady (ES) č. 1493/1999 o po pi se, ozna mo va ní, pre zen tá cii
a ochra ne ur či tých vi nár skych vý rob kov v zne ní ne skor ších
do pln kov (Ú. v. ES L 118, zo 04. 05. 2002).“.

3. V § 1 ods. 3 sa slo vo „pra vos ti“ na hrá dza slo vom
„pô vo de“ a slo vo „ne uz ná“ sa na hrá dza slo vom „ne os -
ved čí“. 

4. V § 2 ods. 3 sa čís lo „19“ na hrá dza čís lom „24“.

5. V § 2 od sek 4 znie: 
„(4) Pri de le nom spô so be zbe ru hroz na musí ma�

hroz no cu kor na tos� naj me nej 21 kg cuk ru na 100 l
muš tu; ci bé by sa zo strap cov vy be ra jú.“.

6. V § 3 sa vy púš �a od sek 3. 

7. § 4 znie: 

„§ 4

(1) To kaj ský Fur mint je víno vy ro be né z hroz na od ro -
dy Fur mint s mož nou prí me sou hroz na od ro dy Li po vi -
na a hroz na od ro dy Muš kát žltý, spo lu naj viac 15 %.
Pos tup spra co va nia hroz na a vý ro by toh to vína je rov -
na ký ako pri vý ro be to kaj ské ho samo rod né ho su ché ho

vína, pri čom hroz no musí ma� cu kor na tos� 17 kg cuk ru 
na 100 l muš tu. 

(2) To kaj ská Li po vi na je víno vy ro be né z hroz na od ro -
dy Li po vi na s mož nou prí me sou hroz na od ro dy Fur -
mint a hroz na od ro dy Muš kát žltý, spo lu naj viac 15 %.
Pos tup spra co va nia hroz na a vý ro by toh to vína je rov -
na ký ako pri vý ro be to kaj ské ho samo rod né ho su ché ho
vína, pri čom hroz no musí ma� cu kor na tos� 17 kg cuk ru 
na 100 l muš tu. 

(3) To kaj ský Muš kát žltý je víno vy ro be né z hroz na
od ro dy Muš kát žltý s mož nou prí me sou hroz na od ro dy
Li po vi na a hroz na od ro dy Fur mint, spo lu naj viac 15 %.
Pos tup spra co va nia hroz na a vý ro by toh to vína je rov -
na ký ako pri vý ro be to kaj ské ho samo rod né ho su ché ho
vína, pri čom hroz no musí ma� cu kor na tos� 17 kg cuk ru 
na 100 l muš tu. 

(4) To kaj ské samo rod né víno sa vy rá ba z hroz na od -
rôd pod ¾a od se kov 1 až 3, ak nie sú priaz ni vé pod mien -
ky na tvor bu ci béb. Ci bé by sa zo strap cov ne vy be ra jú,
spra cú va jú sa spo lu s ostat ným hroz nom. Od zr ne né
a ro zo mle té bo bu le hroz na na kvá ša jú v kadi 10 až 20
ho dín. Po na kva se ní sa mušt sce dí a zvy šok rmu tu sa
vy li su je. Do obe hu ho mož no uvá dza� naj skôr po
dvoch ro koch vy zrie va nia, z toho as poň je den rok
v dre ve ných su doch. Víno sa pod ¾a cu kor na tos ti čle ní
na To kaj ské samo rod né su ché s ob sa hom cuk ru do
10g/l a na To kaj ské samo rod né slad ké s ob sa hom
cuk ru nad 10g/l.

(5) To kaj ský vý ber sa vy rá ba z to kaj ské ho samo rod -
né ho su ché ho vína s ob sa hom naj me nej 12 ob je mo -
vých per cent al ko ho lu pri da ním ci béb. Pod ¾a množ stva
pri da ných ci béb sa to kaj ský vý ber čle ní na troj put ňo vý
až šes� put ňo vý. Z ci béb sa vy lú hu jú cuk ry a bu ket né
lát ky, zis tí sa ich cu kor na tos� a určí sa množ stvo roz -
pra co va ných ci béb na jed nu put ňu. Pod ¾a kva li ty ci béb
je to spra vid la 20 až 25 kg roz pra co va ných ci béb na jed -
nu put ňu. Na vý ro bu troj put ňo vé ho a viac put ňo vé ho
to kaj ské ho vý be ru sa na be rú tri put ne a viac put ní roz -
pra co va ných ci béb. Ko¾ ko put ňo vý vý ber sa má vy ro bi�,
to¾ ko put ní roz pra co va ných ci béb sa musí za lia� 136
lit ra mi to kaj ské ho samo rod né ho su ché ho vína to tož né -
ho roč ní ka. Tak to pri pra ve ný rmut na kvá ša a ob čas sa
pre mie ša. Z kade sa s�a hu je víno obo ha te né vy lú ho va -
ným cuk rom a bu ket ný mi lát ka mi z ci béb do su dov. Ci -
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bé by sa po tom vy li su jú. Cuk rom a bu ket ný mi lát ka mi
obo ha te né víno sa usklad ní v le žiac kej piv ni ci
v 150-litrových až 300-litrových du bo vých su doch. Po -
čet pri da ných put ní ci béb na 136 lit rov to kaj ské ho
samo rod né ho su ché ho vína ur ču je, či víno je troj put ňo -
vé až šes� put ňo vé. To kaj ské vý be ry vy zrie va jú naj me -
nej tri roky, z toho naj me nej dva roky v dre ve ných su -
doch. 

(6) To kaj ský vý ber sa môže vy rá ba� aj za lia tím ci béb
muš tom s cu kor na tos�ou naj me nej 21 kg/100 l muš tu
z To kaj skej vi no hrad níc kej ob las ti ale bo to kaj ským ví -
nom rov na kej kva li ty a rov na ké ho roč ní ka. Pod ¾a pri -
da ných ci béb sa to kaj ský vý ber čle ní na troj put ňo vý až
šes� put ňo vý. Z ci béb sa vy lú hu jú cuk ry a bu ket né lát -
ky, zis tí sa ich cu kor na tos� a určí sa množ stvo roz pra -
co va ných ci béb na jed nu put ňu. Pod ¾a kva li ty ci béb je
to spra vid la 20 až 25 kg roz pra co va ných ci béb na jed nu 
put ňu. Na vý ro bu troj put ňo vé ho a viac put ňo vé ho to -
kaj ské ho vý be ru sa na be rú tri put ne a viac put ní roz -
pra co va ných ci béb. Ko¾ ko put ňo vý vý ber sa má vy ro bi�,
to¾ ko put ní roz pra co va ných ci béb sa musí za lia� 136
lit ra mi to kaj ské ho samo rod né ho su ché ho vína to tož né -
ho roč ní ka. Tak to pri pra ve ný rmut na kvá ša a ob čas sa
pre mie ša. Z kade sa s�a hu je víno obo ha te né vy lú ho va -
ným cuk rom a bu ket ný mi lát ka mi z ci béb do su dov. Ci -
bé by sa po tom vy li su jú. Cuk rom a bu ket ný mi lát ka mi
obo ha te né víno sa usklad ní v le žiac kej piv ni ci
v 150-litrových až 300-litrových du bo vých su doch. Po -
čet pri da ných put ní ci béb na 136 lit rov to kaj ské ho
samo rod né ho su ché ho vína ur ču je, či víno je troj put ňo -
vé až šes� put ňo vé. To kaj ské vý be ry vy zrie va jú naj me -
nej tri roky, z toho naj me nej dva roky v dre ve ných su -
doch. 

(7) To kaj ský máš láš je víno vy ro be né al ko ho lo vým
kva se ním na lia te ho muš tu ale bo vína to tož né ho roč ní -
ka na kvas nič né kaly to kaj ské ho samo rod né ho ale bo
to kaj ské ho vý be ru. Do zrie va as poň dva roky, z toho as -
poň je den rok v dre ve nom sude.

(8) To kaj ský for dí táš je víno vy ro be né al ko ho lo vým

kva se ním na lia te ho muš tu ale bo vína to tož né ho roč ní -
ka na ma to li no vé vý li sky to kaj ské ho vý be ru. Do zrie va
as poň dva roky, z toho as poň je den rok v dre ve nom
sude.

(9) To kaj ská vý be ro vá esen cia je víno zís ka né al ko ho -
lo vým kva se ním bo bú¾ hroz na pes to va né ho v To kaj skej 
vi no hrad níc kej ob las ti, na pad nu té ho ušlach ti lou ples -
ňou Bot ri tis ci ne rea Per so on, kto ré sú zhro zien ko va te -
né. Pri zbe re sa zvláš� vy be ra jú bo bu le hroz na, kto ré sa
hneï po spra co va ní za le jú muš tom ale bo ví nom to tož -
né ho roč ní ka s cha rak te ris tic kou vô ňou a bu ke tom,
kto ré ob sa hu je as poň 180 g/l cuk ru. Do zrie va as poň tri 
roky, z toho as poň dva roky v dre ve nom sude.

(10) To kaj ská esen cia je víno zís ka né po ma lým kva se -
ním samo to ku, kto rý sa zís ka zo zvláš� vy be ra ných
hroz no vých bo bú¾ na pad nu tých ušlach ti lou ples ňou
Bot ri tis ci ne rea Per so on a zhro zien ko va te ných bobú¾.
Esen cia ob sa hu je as poň 450 g/l cuk ru a 50 g/l bez cu -
kor né ho ex tra ktu. Do zrie va as poň tri roky, z toho as -
poň dva roky v dre ve nom sude.“.

8. § 5 znie: 

„§ 5

(1) Víno vy ro be né z hroz na to kaj ských od rôd inou
tech no ló giou, ako je uve de ná v § 4, ne mož no ozna čo va�
ako To kaj ské.

(2) Na vý ro bu akost ných od ro do vých vín Fur mint, Li -
po vi na a Muš kát žltý sa vz�a hu jú aj usta no ve nia zá ko -
na upra vu jú ce pra vid lá vý ro by a ozna čo va nia akost -
ných vín.“.

9. Za § 7 sa vkla dá § 7a, kto rý znie: 

„§ 7a

To kaj ský vý ber dvoj put ňo vý, pre skú ša ný a za trie de -
ný do 1. ja nu ára 2005 mož no do dá va� na trh do 31. au -
gus ta 2006.“. 

10. Prí lo ha č. 1 znie: 
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„Prí lo ha č. 1
k vy hláš ke č. 468/2004 Z. z.

PRIHLÁŠKA  HROZNA       Registra né íslo vinohradu: 
Z  TOKAJSKEJ  VINOHRADNÍCKEJ  OBLASTI   NA OSVED ENIE  / 

Pod a § 13 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky . 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona . 434/2002  Z. z.  
žiadam o osved enie tokajského hrozna odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý - zber 2004

Priezvisko Meno Titul 

1 2 3

Rodné íslo Telefón Fax

4 5 6

Názov firmy I O

7 8

Obec trvalého bydliska / sídla firmy PS

9 10

Ulica a íslo

11

Vinohradnícka obec, kde sa vinohrad nachádza Názov vinohradníckeho honu (pozemku) 

12 13

Výmera vinohradu 

14 m2 15 Miesto prehliadky vinohradu: 

16 Dátum zberu: 

17 íslo parcely: 18 Predpokladaná hodina zberu: 

Vedúci organizácie alebo štatutárny zástupca (funkcia): 

V ........................................................ d a .................................... 
Odtla ok pe iatky: 
Podpis žiadate a:

Záznamy kontrolného ústavu

19 Tokajské odrody 
Text Merná

jednotka       Furmint       Lipovina   Muškát žltý

Spolu kg 
priemer

kg / 100 l 

Požadovaná
výr. tokajského 

vína

Množstvo hrozna kg

Cukornatos  hrozna kg / 100  l 

20Osved enie zdravotného stavu hrozna pod a odrôd: 

Vybavuje:  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
referent

V ..................................................... d a .................................... 
Odtla ok pe iatky: 
Podpis: 7'
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„Prí lo ha č. 2
k vy hláš ke č. 468/2004 Z. z.

Druh to kaj ské ho ví na Čis to ta Far ba Vô ňa Chu�

To kaj ský Fur mint

To kaj ská Li po vi na
To kaj ský Muš kát žl tý

čí re zla to žl tá
s mier nym
od tie ňom
jan tá ro vej far by

vý raz ná,
to kaj ské ho
cha rak te ru

vý raz ná,
to kaj ské ho
cha rak te ru
prí sluš nej
od ro dy

To kaj ské samo rod né čí re ble do žl tá až
zla to žl tá
s hne das tým
od tie ňom,
mož né sú aj
slab šie
od tie ne

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

To kaj ský vý ber
troj put ňo vý až
šes� put ňo vý

čí re žltá až hl bo ko
jan tá ro vo žl tá

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

To kaj ský máš láš čí re ble do žl tá až
jan tá ro vo žl tá

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

To kaj ský for dí táš čí re ble do žl tá až
zla to žl tá

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

To kaj ská vý be ro vá
esen cia

čí re žltá až hl bo ko
jan tá ro vo žl tá

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

To kaj ská esen cia čí re žltá až sýta
jan tá ro vo žl tá

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

vý raz ná,
cha rak te ris tic ká
pre to kaj ské ví na

11. Prí lo hy č. 2 a 3 zne jú:
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Prí lo ha č. 3
k vy hláš ke č. 468/2004 Z. z.
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