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Účtovanie humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny 

 
 
OBEC 
 

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
 Prijaté finančné prostriedky v prospech obce od fyzickej 

osoby a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) na 
transparentný účet/bežný-darovací účet 

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ    72j 311 500 221 372 
2. Použitie finančných prostriedkov v obci:       

 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 372 697 

 - úhrada FA z BÚ                   72j 6xx 500 321 221 

       
 Prijaté finančné prostriedky v prospech obce od fyzickej 

osoby a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) v 
hotovosti 

     

1. Prijaté finančné prostriedky v hotovosti      72j 311 500 211 372 
2. Použitie finančných prostriedkov v obci:      

 - náklady 72j 6xx 500 5xx 211 

 - zúčtovanie prostriedkov             500 372 697 

       
 Prijaté finančné prostriedky z inej obce/VÚC (subjekty 

verejnej správy) na transparentný účet/bežný-darovací účet 
     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ         
 - z obce 11H 312007 500 221 359 

 - z VÚC 11H 312008 500 221 359 

2. Použitie finančných prostriedkov v obci:      
 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 359 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11H 6xx 500 321 221 

       
 Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na bežný účet      

1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ    11UA 312001 500 221 357 
2. Použitie finančných prostriedkov v obci:      

 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 357 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 500 321 221 

3. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 11UA 642014 500 357 221 
       
 Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na bežný účet formou 

refundácie (napr. z Okresných úradov) 
     

1. Došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 
2. Úhrada FA z BÚ                   41 6xx 500 321 221 
3. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ    11UA 312001 500 221 357 
4. Zúčtovanie prostriedkov zo ŠR                         500 357 693 
5. Interný doklad:      

           - zníženie výdavkov 41 6xx -500   
           - zvýšenie výdavkov 11UA 6xx +500   
       
 Prijaté finančné prostriedky na pomoc občanom od fyzickej 

osoby a právnickej osoby na transparentný účet/bežný-
darovací účet 

     

 - ak sa finančné prostriedky od prispievateľov použijú na 
finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny, potom tento 
príjem možno považovať za cudzie zdroje  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ 71 456005 500 221 379 
2. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 71 819005 500 379 221 
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 Prijaté finančné prostriedky na pomoc občanom od fyzickej 

osoby a právnickej osoby na transparentný účet/bežný-
darovací účet 

     

 - ak nie je určené, či sa finančné prostriedky od 
prispievateľov použijú v prospech obce alebo na   
finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ    72j 311 500 221 372 
2. Použitie finančných prostriedkov      

 a) použitie finančných prostriedkov v obci       
     Došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 
     Zúčtovanie prostriedkov             500 372 697 
     Úhrada FA z BÚ                   72j 6xx 500 321 221 
 b) použitie finančných prostriedkov na finančnú pomoc  

    odídencom 
     

     Interný doklad:        
     Preklasifikovanie transferu na cudzie zdroje      500 372  379 
     Zníženie bežných príjmov 72j 311 -500   
     Zvýšenie finančných príjmov 71 456005 +500   

3. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 71 819005   500 379 221 
       
 Prijaté finančné prostriedky od fyzickej osoby a právnickej 

osoby (subjekty mimo verejnej správy) na 
transparentný účet/bežný-darovací účet 

     

 - ak sa finančné prostriedky od prispievateľov prepošlú do 
inej organizácie na pomoc odídencom z Ukrajiny, potom 
tento príjem možno považovať za cudzie zdroje  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ 71 456005 500 221 379 
2. Preposlané finančné prostriedky do inej organizácie 71 819005 500 379 221 

       
 Poskytnuté vlastné finančné prostriedky obce iným 

organizáciám na transparentný účet/bežný-darovací účet 
     

1. Ak je to subjekt verejnej správy       
 - predpis   500 585 359 

 - úhrada 41 641xxx 500 359 221 

2. Ak je to subjekt mimo verejnej správy      
 - predpis   500 586 372 

 - úhrada 41 64x 500 372 221 

       
 Poskytnuté vlastné finančné prostriedky obce fyzickým 

osobám/ odídencom v hotovosti  
     

1. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO         41 642014 500 586 211 
       
 Bezodplatne odovzdané zásoby materiálu na pomoc 

odídencom z Ukrajiny: 
     

1. Obstaranie zásob materiálu     500 112,501 321 
2. Bezodplatné odovzdanie zásob materiálu                  500 587 112,501 
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Vyplácanie príspevku a úhrada výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súlade so 
zákonom o azyle 
 

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s vyplácaním 

príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny  
 

11UA 
 

312001 
 

500 
 

221 
 

357 
2. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti fyzickej osobe  11UA 642014 500 357 221 
3. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti právnickej 

osobe - transferová položka podľa typu subjektu  
 

11UA 
 

64x 
 

500 
 

357 
 

221 
       

1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s úhradou 
výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny  

 
11UA 

 
312001 

 
2 000 

 
221 

 
357 

2. Ak je obec oprávnenou osobou v súlade so zákonom  
č. 480/2002 Z.z. o azyle a bezodplatne poskytuje ubytovanie  
- použitie finančných prostriedkov v obci 

     

 - došlá FA - náklady                                 
  

2 000 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                        
  

2 000 357 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 2 000 321 221 

       
1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s úhradou 

výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny  
 

11UA 
 

312001 
 

2 000 
 

221 
 

357 
2. Ak je obec oprávnenou osobou v súlade so zákonom  

č. 480/2002 Z.z. o azyle a bezodplatne poskytuje ubytovanie 
prostredníctvom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie  

     

 - preposlanie finančných prostriedkov RO   2 000 357 221 
 - preposlanie finančných prostriedkov PO 11UA 641001 2 000 357 221 
       

 
 
Príspevková organizácia  
 
 

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
 Prijaté finančné prostriedky v prospech PO od fyzickej osoby 

a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) na 
transparentný účet/bežný-darovací účet 

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ    71 311 500 221 372 
2. Použitie finančných prostriedkov v PO:       

 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 372 697 

 - úhrada FA z BÚ                   71 6xx 500 321 221 

       
 Prijaté finančné prostriedky v prospech PO od fyzickej osoby 

a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) v 
hotovosti 

     

1. Prijaté finančné prostriedky v hotovosti      71 311 500 211 372 
2. Použitie finančných prostriedkov v PO:      

 - náklady 71 6xx 500 5xx 211 

 - zúčtovanie prostriedkov             500 372 697 

       
 Prijaté finančné prostriedky z inej obce/VÚC (subjekty 

verejnej správy) na transparentný účet/bežný-darovací účet 
     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ         
 - z obce 11H 312007 500 221 359 

 - z VÚC 11H 312008 500 221 359 

2. Použitie finančných prostriedkov v PO:      
 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 359 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11H 6xx 500 321 221 
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 Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na bežný účet      
1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ    11UA 312001 500 221 357 
2. Použitie finančných prostriedkov v PO:      

 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 357 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 500 321 221 

3. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 11UA 642014 500 357 221 
       
 Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na bežný účet formou 

refundácie (napr. z Okresných úradov) 
     

1. Došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 
2. Úhrada FA z BÚ                   46 6xx 500 321 221 
3. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ    11UA 312001 500 221 357 
4. Zúčtovanie prostriedkov zo ŠR                         500 357 693 
5. Interný doklad:      

           - zníženie výdavkov 46 6xx -500   
           - zvýšenie výdavkov 11UA 6xx +500   
       
 Prijaté finančné prostriedky na pomoc občanom od fyzickej 

osoby a právnickej osoby na transparentný účet/bežný-
darovací účet 

     

 - ak sa finančné prostriedky od prispievateľov použijú na 
finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny, potom tento 
príjem možno považovať za cudzie zdroje  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ 71 456005 500 221 379 
2. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 71 819005 500 379 221 

       
 Prijaté finančné prostriedky na pomoc občanom od fyzickej 

osoby a právnickej osoby na transparentný účet/bežný-
darovací účet 

     

 - ak nie je určené, či sa finančné prostriedky od 
prispievateľov použijú v prospech PO alebo na   finančnú 
pomoc odídencom z Ukrajiny  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ    71 311 500 221 372 
2. Použitie finančných prostriedkov      

 a) použitie finančných prostriedkov v PO      
     Došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 
     Zúčtovanie prostriedkov             500 372 697 
     Úhrada FA z BÚ                   71 6xx 500 321 221 
 b) použitie finančných prostriedkov na finančnú pomoc  

    odídencom 
     

     Interný doklad:        
     Preklasifikovanie transferu na cudzie zdroje      500 372  379 
     Zníženie bežných príjmov 71 311 -500   
     Zvýšenie finančných príjmov 71 456005 +500   

3. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO 71 819005   500 379 221 
       
 Prijaté finančné prostriedky od fyzickej osoby a právnickej 

osoby (subjekty mimo verejnej správy) na 
transparentný účet/bežný-darovací účet 

     

 - ak sa finančné prostriedky od prispievateľov prepošlú do 
inej organizácie na pomoc odídencom z Ukrajiny, potom 
tento príjem možno považovať za cudzie zdroje  

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ 71 456005 500 221 379 
2. Preposlané finančné prostriedky do inej organizácie 71 819005 500 379 221 

       
 Poskytnuté vlastné finančné prostriedky PO iným 

organizáciám na transparentný účet/bežný-darovací účet 
     

1. Ak je to subjekt verejnej správy       
 - predpis   500 585 359 

 - úhrada 46 641xxx 500 359 221 

2. Ak je to subjekt mimo verejnej správy      
 - predpis   500 586 372 
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 - úhrada 46 64x 500 372 221 

       
 Poskytnuté vlastné finančné prostriedky obce fyzickým 

osobám/ odídencom v hotovosti  
     

1. Vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti FO         41 642014 500 586 211 
       
 Bezodplatne odovzdané zásoby materiálu na pomoc 

odídencom z Ukrajiny: 
     

1. Obstaranie zásob materiálu     500 112,501 321 
2. Bezodplatné odovzdanie zásob materiálu                  500 587 112,501 

 
Úhrada výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súlade so zákonom o azyle 

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
 Obec      

1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s úhradou 
výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 

 
11UA 

 
312001 

 
2 000 

 
221 

 
357 

2. Ak je obec oprávnenou osobou v súlade so zákonom  
č. 480/2002 Z.z. o azyle a bezodplatne poskytuje ubytovanie 
prostredníctvom príspevkovej organizácie  

     

 - preposlanie finančných prostriedkov PO 11UA 641001 2 000 357 221 
 Príspevková organizácia       

3. Prijatie finančných prostriedkov v PO  11UA 312001 2 000 221 357 
4. Použitie finančných prostriedkov v PO      
 - došlá FA - náklady                                   2 000 5xx 321 
 - zúčtovanie prostriedkov                          2 000 357 693 
 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 2 000 321 221 

 
Rozpočtová organizácia 
22x = príjmový účet, výdavkový účet, samostatný účet  

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
 Prijaté finančné prostriedky v prospech RO od fyzickej osoby 

a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) na 
príjmový/samostatný-darovací účet 

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ    72j 311 500 22x 372 
2. Prevod zriaďovateľovi                   500 372 22x 
3. Vrátené prostriedky prostredníctvom zriaďovateľa na 

výdavkový/samostatný účet 
   

500 
 

22x 
 

372 
4. Použitie finančných prostriedkov v RO:      

 - došlá FA - náklady                                   500 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          500 372 697 

 - úhrada FA z BÚ                   72j 6xx 500 321 22x 

       
 Prijaté finančné prostriedky v prospech RO z inej obce/VÚC 

(subjekty verejnej správy) na príjmový/samostatný-darovací 
účet 

     

1. Prijaté finančné prostriedky na BÚ         
 - z obce 11H 312007    500 22x 359 

 - z VÚC 11H 312008    500 22x 359 

2. Prevod zriaďovateľovi                   1 000 359 22x 
3. Vrátené prostriedky prostredníctvom zriaďovateľa na 

výdavkový/samostatný účet 
   

1 000 
 

22x 
 

359 
4. Použitie finančných prostriedkov v RO:      

 - došlá FA - náklady                                   1 000 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          1 000 359 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11H 6xx 1 000 321 22x 

       
 Prijaté finančné prostriedky zo ŚR na príjmový/samostatný 

účet 
     

1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ    11UA 312001 1 000 22x 357 
2. Prevod zriaďovateľovi                   1 000 357 22x 
3. Vrátené prostriedky prostredníctvom zriaďovateľa na 

výdavkový/samostatný účet 
   

1 000 
 

22x 
 

357 
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3. Použitie finančných prostriedkov v RO:      
 - došlá FA - náklady                                   1 000 5xx 321 

 - zúčtovanie prostriedkov                          1 000 357 693 

 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 1 000 321 22x 

       
 Bezodplatne odovzdané zásoby materiálu na pomoc 

odídencom z Ukrajiny: 
     

1. Obstaranie zásob materiálu     500 112,501 321 
2. Bezodplatné odovzdanie zásob materiálu                  500 587 112,501 

 
Úhrada výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súlade so zákonom o azyle 

 Text účtovného prípadu KZ RK Suma  MD D 
 Obec      

1. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s úhradou 
výdavkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 

 
11UA 

 
312001 

 
2 000 

 
221 

 
357 

2. Ak je obec oprávnenou osobou v súlade so zákonom  
č. 480/2002 Z.z. o azyle a bezodplatne poskytuje ubytovanie 
prostredníctvom rozpočtovej organizácie  

     

 - preposlanie finančných prostriedkov RO   2 000 357 221 
 Rozpočtová organizácia       

3. Prijatie finančných prostriedkov v RO    2 000 222 357 
4. Použitie finančných prostriedkov v RO      
 - došlá FA - náklady                                   2 000 5xx 321 
 - zúčtovanie prostriedkov                          2 000 357 693 
 - úhrada FA z BÚ                   11UA 6xx 2 000 321 222 

 
 
Poznámky: 
Funkčná klasifikácia - usmernenie ŠÚ SR: 
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
Poskytovanie sociálnej pomoci vo forme peňažnej dávky alebo vo forme naturálnych požitkov 
občanom, ktorí sa ocitli alebo sa môžu ocitnúť v sociálnej núdzi (občania, ktorí nemajú zabezpečené 
základné životné podmienky, občania, ktorým bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne 
odložený, ktorí boli prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, drogovo závislí 
vrátane prepustených zo zdravotníckych zariadení na liečbu drogových závislostí alebo zo zariadení na 
resocializáciu, utečenci, odídenci a podobne). Správa, prevádzkovanie alebo podpora takýchto 
programov sociálnej pomoci. Peňažné dávky, ako dávka sociálnej pomoci, naturálne požitky, ako 
sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, sociálno-právna ochrana, sociálne služby, najmä 
poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ako je najmä útulok, resocializačné 
stredisko. Finančné príspevky neštátnym subjektom a obciam, jednorazové účelové finančné príspevky 
neštátnym subjektom. 
 
Ekonomická klasifikácia - usmernenie MF SR k humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny: 
Príjmy: 
311 Granty / 321  Granty 
- prijaté finančné prostriedky v prospech obce na pomoc odídencom z Ukrajiny 
456005 Ostatné príjmové finančné operácie  
- ak sa finančné prostriedky od prispievateľov použijú na finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny 

alebo ak sa prepošlú do inej organizácie na pomoc odídencom z Ukrajiny, potom tento príjem 
možno považovať za cudzie zdroje   

Výdavky: 
633006 Všeobecný materiál  
- zakúpenie oblečenia, materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov .... pre odídencov 
633011 Potraviny 
- nákup potravín pre odídencov 
637005 Špeciálne služby 
- úhrada výdavkov za ubytovanie a stravovanie pre odídencov  
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641012 Ostatným subjektom verejnej správy  
- poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu verejnej správy 

(napr. ZMOS)  
642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 
- poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu, ktorý nie je 

zaradený v sektore verejnej správy napr. poukázanie prostriedkov nadácii alebo občianskemu 
združeniu 

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby  
- poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu, ktorý nie je 

zaradený v sektore verejnej správy napr. poukázanie prostriedkov neziskovej organizácii  
642014 Jednotlivcovi 
- ak sa finančné prostriedky z rozpočtu obce použijú na finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny,  
819005 Ostatné výdavkové finančné operácie  
- ak sa finančné prostriedky od prispievateľov použijú na finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny 

alebo ak sa prepošlú do inej organizácie na pomoc odídencom z Ukrajiny, potom tento výdavok 
možno považovať za cudzie zdroje   

atď. 
 
 
Kódy zdrojov 
72a - Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy  
72j  - Ostatné príjmy vyššie neuvedené   
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy  
11UA - Zo štítneho rozpočtu - Ukrajina 
...... 
 
Ekonomická klasifikácia - usmernenie MF SR k príspevkom za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 
Otázka: Ako obce klasifikujú finančné toky súvisiace s príspevkami za ubytovanie odídencov z 
Ukrajiny?  
V súlade s § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o azyle“) obec vypláca oprávneným osobám príspevok za 
ubytovanie odídenca. Obec klasifikuje príjem finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR 
určených na vyplatenie príspevkov za ubytovanie odídencov na položke 312 Transfery v rámci 
verejnej správy, podpoložke 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy, kód zdroja 11UA. Poskytnutie príspevku za ubytovanie sa 
klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu, kód zdroja 11UA. Ak obec poskytuje finančný príspevok 
fyzickej osobe, tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi. V prípade, že obec poskytuje finančný 
príspevok iným oprávneným subjektom - právnickým osobám, potom sa tento výdavok klasifikuje na 
príslušnej transferovej podpoložke podľa typu subjektu, ktorý poskytuje ubytovanie odídencom. 
 
V prípade, že obec alebo vyšší územný celok sú oprávnenými osobami v súlade so zákonom o azyle a 
bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej alebo 
príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, potom výdavky v súvislosti s ubytovaním 
odídencov sa klasifikujú na vecne príslušných podpoložkách, kód zdroja 11UA. 
 


