
Detailný popis metodologického prevodu fiškálnych dát na dáta v koncepte ESA 2010 
 

Zdroje: 
Fiškálne dáta pre mesačné publikovanie vychádzajú z finančného výkazu Fin 1-12, kde sú 

zaznamenané príjmy a výdavky. Tieto dáta sú taktiež hlavným zdrojom dát pre výpočet ukazovateľa 

B.9 (pôžičky poskytnuté/prijaté v systéme ESA 2010. Dáta sú dostupné za individuálne jednotky a 

kategórie rozpočtovej klasifikácie (ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie - EKRK). 

Spracovanie dát sa vykonáva na zoskupení jednotiek, ktoré sú následne zoskupené do jednotlivých 

subsektorov verejnej správy. Pre každé zoskupenie jednotiek sú k dispozícii dáta za ktorúkoľvek 

individuálnu jednotku z výkazu Fin 1-12 (kód EKRK transakcie, kód klasifikácie COFOG, rozpočtový kód 

zdroja financovania a hodnota transakcie). 

Metodológia: 

Jednotky verejného sektora pripravujú fiškálne dáta v súlade so Zákonom č. 523/2004 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 

č. MF/22379/2013-31, ktorá ustanovuje čas, štruktúru a metodológiu ako predkladať fiškálne výkazy 

do informačného systému Štátnej pokladnice. Za každú jednotku verejného sektora je pripravený 

fiškálny výkaz s rozdelením na rozpočtové príjmy a výdavky, a finančné operácie, ktoré nie sú 

zahrnuté v rozpočte. Fiškálne výkazy poskytujú informácie o rozpočtových príjmoch a výdavkoch 

podľa ekonomickej klasifikácie, štatistickej klasifikácie, programov a informáciách o tom, odkiaľ 

rozpočtové príjmy plynú. Informačný systém Štátnej pokladnice, vlastne jeho reportovací modul 

poskytuje detailné alebo sumárne výkazy za celý verejný sektor. Tento IT systém má na starosti 

Ministerstvo financií a verejné jednotky (s výnimkou jednotiek miestnej samosprávy) majú prístup 

do tohto systému pre vykonávanie platieb, reportovanie a kontrolu rozpočtu. Všetky dáta musia byť 

zaznamenané v účtovných systémoch verejných jednotiek. 

Odhady: 

Nie sú potrebné žiadne odhady, všetky dáta sú k dispozícii. 

Revízna politika:  

Na cash dátach neprebiehajú žiadne revízie. 

Prevod fiškálnych dát na dáta v koncepte ESA 2010: 

Na základe kódov rozpočtovej klasifikácie vieme rozlíšiť finančné a nefinančné transakcie. Položky 

rozpočtovej klasifikácie v podstate poskytujú dostatočný detail pre zatriedenie do jednotlivých 

transakcií v metodike ESA 2010. Niektoré položky sa nedajú celkom presne previesť do metodiky ESA 

2010, a preto využívame pre ich zatriedenie proporcionálne rozdelenie. Rozdelenie ovplyvňuje 

hodnotu jednotlivých transakcií ESA 2010, avšak nie úroveň príjmov a výdavkov, ani položku B.9n. Pre 

finančné a nefinančné transakcie existujú separátne kódy. Transformácia dát z kódov EKRK 

z finančného výkazu FIN 1-12 do príslušných kódov ESA 2010 je uvedená v prevodníku. 
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