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                                                                                         Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 
 

 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2020 vykonalo 

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) rozpočtové opatrenia, ktorými sa upravili 

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok:  

 

1. Listom č. MF/007659/2020-441 zo 14. 1. 2020 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 111 579 630,97 eur a prekročenie 

limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania z predchádzajúcich rokov v sume 

74 466 548,98 eur. 

 

- príjmy, kategória 340  + 111 579 630,97 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 27 510 210,54 eur 

 (zdroj 3AC1) + 50 032 430,22 eur 

 (zdroj 3AK1) + 14 174 936,50 eur 

 (zdroj 3AL1) + 19 862 053,71 eur 

 

- hlavná kategória 600   

 

+ 74 466 548,98 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie 

 

+ 10 849 009,93 eur 

 (zdroj 3AC2) + 10 675 736,06 eur 

 (zdroj 3AK2) + 147 351,79 eur 

 (zdroj 1306) + 25 922,08 eur 

 

-  prostriedky z rozpočtu EÚ 

 

+ 63 617 539,05 eur 

 (zdroj 3AC1) + 43 408 830,24 eur 

 (zdroj 3AK1) + 835 007,21 eur 

 (zdroj 3AL1) + 19 373 701,60 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 982 359,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 110 438,09 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 73 373 751,89 eur 

 

2. Listom č. MF/007940/2020-441 z 21. 1. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 73 269 516,00 eur v limitovaných dávkach a príspevkoch 

ÚPSVR na zabezpečenie finančných prostriedkov v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách, na poskytnutie dotácie a podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a všetky deti ZŠ v období od 1. 1. – 31. 8. 2020. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 73 269 516,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 73 269 516,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, dotácia na podporu 

stravovacích návykov dieťaťa 

 

+ 73 269 516,00 eur 
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3. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 1. 2020 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU 

a spolufinancovania - OP Technická pomoc na základe schválenia Žiadosti o platbu 

301011X244500201 (refundácia mzdových výdavkov apríl – jún 2019 v rámci projektu 

stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.). 

 

hlavná kategória 600   + 119 859,99 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 21 502,88 eur 

 (zdroj 1AA3) + 4 135,19 eur 

 (zdroj 1AA2) + 17 367,69 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 98 357,11 eur 

 (zdroj 1AA1) + 98 357,11 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 119 859,99 eur 

  

4. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 1. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS – zálohová platba. 

 

- hlavná kategória 600 - 171 501,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 25 725,15 eur 

             prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 145 775,85 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 171 501,00 eur 

 

5. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 1. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 120 546,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 18 081,90 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 102 464,10 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 120 546,00 eur 

 

6. Listom č. MF/008523/2020-441 z 3. 2. 2020 uvoľnilo prostriedky 

z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové 

výdavky v sume 7 433 972,45 eura. 

 

 - hlavná kategória 700   + 7 433 972,45 eur 

  z toho   (zdroj 131I) + 1 642 800,85 eur 

 (zdroj 131J) + 5 791 171,60 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 2 701 685,91 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 119 431,02 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 108 955,89 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 108 955,89 eur 
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0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR + 3 503 899,63 eur 

 

7. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 2. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 56 010,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 8 401,50 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 47 608,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 56 010,00 eur 

 

8. Listom č. MF/008811/2020-441 z 10. 2. 2020 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2020 z dôvodu 

vyššieho čerpania  výdavkov na medzirezortnom  podprograme 09706 Príspevky SR do MO – 

MPSVR SR (zvýšenie príspevku do ILO). 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia - 58 321,00 eur 

09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR + 58 321,00 eur 

  

9. Listom č. MF/009096/2020-441 zo 14. 2. 2020 povolilo MF SR úpravu záväzného 

ukazovateľa limitu počtu zamestnancov kapitoly v súvislosti s realizáciou NP „Zriadenie 

vzdelávacieho strediska MPSVR SR“. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 0,00 eur 

- kategória 610  + 0,00 eur 

   

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 500/2019 (od 1.2. – 31.12.2020 o 6 osôb) 

  

 6 osôb 

 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 2. - 31. 12. 2020 o 6 osôb) 

 6 osôb 

     z toho: aparát ústredného orgánu  0 osôb 

 

11. Listom č. MF/009493/2020-441 z 24. 2. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 53 244,58 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

politík na zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre 

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 53 244,58 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 7 986,69 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 45 257,89 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 53 244,58 eur 
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12. Listom č. MF/00954/2019-441 z 28. 2. 2020 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2020 – povolenie prekročenia limitu kapitálových výdavkov na 

prvku 07E pri súčasnom viazaní kapitálových výdavkov na prvku 07C – zabezpečenie 

finančných prostriedkov na dofinancovanie IA – Rekonštrukcia budovy ÚPSVR Nitra. 

 

- hlavná kategória 700 zdroj 111   + 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia - 1 500 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 500 000,00 eur 

 

13. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 2. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

  

- hlavná kategória 600 - 70 980,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 25 725,15 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 45 254,85 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 70 980,00 eur 

 

14. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 3. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 200 011,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 30 001,65 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 170 009,35 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 200 011,00 eur 

 

15. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6.03. 2020 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

a spolufinancovania - OP Technická pomoc na základe schválenia Žiadosti o platbu 

301011X244500201 (refundácia mzdových výdavkov júl - september 2019 v rámci projektu 

stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.). 

 

- hlavná kategória 600   + 124 765,33 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 22 382,91 eur 

 (zdroj 1AA3) + 4 304,41 eur 

 (zdroj 1AA2) + 18 078,50 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 102 382,00 eur 

 (zdroj 1AA1) + 102 382,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 124 765,00 eur 
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16. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 3. 2020 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

a spolufinancovania - OP Technická pomoc na základe schválenia Žiadosti o platbu 

301011X244500201 (refundácia mzdových výdavkov október - december 2019 v rámci 

projektu stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.). 

 

- hlavná kategória 600   + 145 238,63 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 26 055,80 eur 

 (zdroj 3AA3) + 5 010,73 eur 

 (zdroj 3AA2) + 21 045,07 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 119 182,83 eur 

 (zdroj 3AA1) + 119 182,83 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 145 238,63 eur 

  

17. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 3. 2020 navýšilo výdavky  kapitoly na rok 

2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVaR 

v Banskej Bystrici“ poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR na projekt zníženia 

energetickej náročnosti /ZEN/. 

 

- hlavná kategória 700 + 358 238,37 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 53 735,76 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AA1) + 304 502,61 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 358 238,37 eur 

 

18. Listom č. MF/10235/2020-441 z 23. 3. 2020 povolilo MF SR prekročiť príjmy a 

výdavky  kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením vrátenia požičaných finančných 

prostriedkov na OP ĽZ; t.j. navýšenie podprogramu 06G1S OP „Ľudské zdroje 2014-2020 – 

MPSVR SR“ pri súčasnom viazaní záväzných ukazovateľov v rámci podprogramu 07C0B 

„OP FEAD“. 

 

- príjmy kategória 340                                                    0,00 eur 

z toho                                                                                   (zdroj 1AC1)                                 

                                                                                             (zdroj 1AK1)   

     

- hlavná kategória 600 

 + 3 423 281,33 eur 

-  3 423 281,33 eur 

 

0,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 604 108,47 eur 

             prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1AK2) - 604 108,47 eur 

C: Prostriedky Európskej únie  0,00 eur 

 (zdroj 1AC1) + 3 423 281,33 eur 

 (zdroj 1AK1) - 3 423 281,33 eur 

D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 4 027 389,80 eur 

07C Sociálna inklúzia   - 4 027 389,80 eur 
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19. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 3. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 25 803,23 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 3 870,47 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 21 932,76 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 25 803,23 eur 

 

20. Rozpočtovým opatrením zo dňa 01. 04. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 56 546,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 8 481,90 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 48 064,10 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 56 546,00 eur 

 

21. Listom č. MF/010735/2020-441 zo 14. 4. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 220 000 000,00 eur na prvku 06G0404 „Národné programy 

na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR z dôvodu zabezpečenia prvotného 

financovania projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 220 000 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 220 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 220 000 000,00 eur 

 

22. Listom č. MF/010792/2020-441 zo 14. 4. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením realizácie NP 

„Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej 

správy“ na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 + 48 944,65 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 10 483,82 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 38 460,83 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 48 944,65 eur 

 

23. Listom č. MF/010984/2020-441 z 27. 4. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  z dôvodu  predchádzajúceho zníženia výdavkov úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny na rok 2020 v súvislosti s projektom Centrálne úradné doručovanie.  
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 6 440 000,00 eur 

- kategória 610  + 2 875 139,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 6 440 000,00 eur 

 

24. Listom č. MF/011441/2020-413 z 5. 5. 2020 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 

niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov z dôvodu zabezpečenia 

finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa 

a platu štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 17 563,00 eur 

- kategória 610  + 13 090,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 + 13 090,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia ekonomík + 17 563,00 eur 

 

25. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2020 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

a spolufinancovania - OP Technická pomoc na základe schválenia Žiadosti o platbu 

301011X244500501 (refundácia výdavkov na zamestnancov pracujúcich mimo pracovného 

pomeru február – december 2019 v rámci projektu stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND 

II.). 

 

- hlavná kategória 600   + 23 686,99 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

4 249,45 eur 

 (zdroj 3AA2) + 3 432,25 eur 

 (zdroj 3AA3) + 817,20 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 19 437,54 eur 

 (zdroj 3AA1) + 19 437,54 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 23 686,99 eur 

 

26. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 4. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 56 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 8 400,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 47 600,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  
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06G1S02 Sociálne začlenenie - 56 000,00 eur 

 

27. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 4. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 2 986,47 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 447,94 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 2 538,53 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 2 986,47 eur 

 

28. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 4. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 89 868,02 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 13 480,21 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 76 387,81 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 89 868,02 eur 

 

29. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 4. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 122 095,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 18 314,25 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 103 780,75 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 122 095,00 eur 

 

30. Listom č. MF/011588/2020-441 z 12. 5. 2020 MF SR dočasne realokovalo v rámci 

schváleného rozpočtu kapitoly výdavky v sume 300 mil. eur v záujme zabezpečenia zdrojov 

na prvotné financovanie projektu na podporu udržania zamestnanosti, na financovanie SOS 

dotácií a ďalších výdavkov súvisiacich s riešením mimoriadnej situácie spôsobenej 

pandémiou COVID-19. Dočasne preto boli viazané výdavky sociálnej inklúzie v sústave 

ÚPSVR v sume 160 mil. eur a v aparáte ministerstva v sume 140 mil. eur. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 276 306 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 276 306 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 279 733 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 60 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia - 40 000 000,00 eur 
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07C0A Podpora sociálnych služieb - 40 000 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 2 827 000,00 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR – MPSVR SR + 600 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, dotácia na podporu 

stravovacích návykov dieťaťa 

- 160 000 000,00 eur 

 

31. Listom č. MF/011624/2020-441 z 12. 5. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 24 529,23 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

politík na zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre 

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 24 529,23 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 3 679,37 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 20 849,86 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 24 529,23 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 5. 2020 navýšilo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy 

ÚPSVaR“ poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR – ZEN BB. 

 

- hlavná kategória 700 + 73 587,30 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 11 038,09 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AA1) + 62 549,21 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 73 587,30 eur 

 

33. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 5. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS – zálohová platba. 

 

- hlavná kategória 600 - 30 670,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 4 600,50 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 26 069,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 30 670,00 eur 

 

34. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 5. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS – zálohová platba. 

 

- hlavná kategória 600 - 38 800,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 5 820,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 32 980,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 38 800,00 eur 
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35. Listom č. MF/012209/2020-441 z 26. 5. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 53 235,08 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 7 985,26 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 45 249,82 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 53 235,08 eur 

 

36. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 5. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ (prioritná 

os č. 4 - NP Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do 

medicínskej praxe), v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 85 330,01 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 12 799,48 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 72 530,53 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 85 330,01 eur 

 

37. Listom č. MF/012209/2020-441 z 1. 6. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 145 098,17 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) +21 764,73 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 123 333,44 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 145 098,17 eur 

 

38. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 6. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 223 635,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 33 545,25 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 190 089,75 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 223 635,00 eur 

 

39. Listom č. MF/012209/2020-441 zo 17. 6. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 
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zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 29 155,72 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 4 373,36 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 24 782,36 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 29 155,72 eur 

 

40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19. 6. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 140 500,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 21 075,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 119 425,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 140 500,00 eur 

 

41. Listom č. MF/013911/2020-441 zo 17. 7. 2020 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov a úprava príjmov na medzirezortnom podprograme 06G1S „OP Ľudské zdroje 

2014-2020 – MPSVR SR“ v sume 603 147 576,49 eur. Cieľom je zabezpečenie podpory 

udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu a odstránenie ich následkov. 

 

- príjmy, kategória 340  +490 675 280,45 eur 

z toho   

                        (zdroj 1AC1)   + 141 898 338,00 eur 

                        (zdroj 3AC1)  + 348 776 942,45 eur 

 

- hlavná kategória 600   

 

+ 603 147 576,49 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie 

 

+ 112 472 296,04 eur 

 (zdroj 1AC2) + 17 845 554,00 eur 

 (zdroj 3AC2) + 94 626 742,04 eur 

 

-  prostriedky z rozpočtu EÚ 

 

+ 490 675 280,45 eur 

 (zdroj 1AC1) + 141 898 338,00 eur 

 (zdroj 3AC1) + 348 776 942,45 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 603 147 576,49 eur 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 7. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR z dôvodu vrátenia rozpočtových prostriedkov obci Veľké 

Kršteňany – zrušenie rozhodnutia o uložení sankcií za porušenie finančnej disciplíny. 

 

- hlavná kategória 600                                                             (zdroj 111) + 39 713,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  
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07E Tvorba a implementácia politík + 39 713,00 eur 

 

43. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 7. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 53 147,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 7 972,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 45 175,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 53 147,00 eur 

 

 

44. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 7. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 123 206,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 18 481,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 104 725,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 123 206,00 eur 

 

45. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 7. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 66 038,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 9 906,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 56 132,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 66 038,00 eur 

 

46. Listom č. MF/014487/2020-441 z 5. 8. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 300 000 000 eur na programe 07C s cieľom „vrátiť“ 

prostriedky ŠR realokované na zabezpečenie opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych 

následkov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 300 000 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 300 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné                             

07C06    Nesystémové dávky sociálneho poistenia  

07C0A   Spolufinancovanie sociálnych služieb                              

+ 60 000 000,00 eur 

+ 40 000 000,00 eur 

+ 40 000 000,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

+ 160 000 000,00 eur 
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47. Listom č. MF/014477/2020-441 zo 6. 8. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na prvku 06G0404 „Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR z dôvodu zabezpečenia prvotného financovania projektu na 

podporu udržania zamestnanosti v materských školách v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 83 000 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 83 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 83 000 000,00 eur 

 

48. Listom č. MF/014678/2020-441 z 10.08. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 195 754 998 eur na sanáciu výdavkov priamo 

implikovaných vznikom pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 195 754 998,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 194 534 198,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  

07E Tvorba a implementácia politík 

+ 194 534 198,00 eur 

+ 1 220 800,00 eur 

 

49.  Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 8. 2020 MF SR povolilo (list č. 

MF/014843/2020-441 z 31. 7. 2020) prekročenie limitu výdavkov kapitoly na rok 2020 o 35 

900 eur na programe 07E Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie rozpočtových 

prostriedkov z dôvodu vrátenia uhradených pokút z minulých rokov, ktoré sú právoplatnými 

rozhodnutiami súdov povinné IP Poprad, Trnava Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina 

vrátiť pokutovaným subjektom. 

 

- hlavná kategória 600 + 35 900,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 35 900,00 eur 

 

50. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 7. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 65 100,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 9 765,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 55 335,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 65 100,00 eur 

 

51. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 7. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 
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- hlavná kategória 600 - 28 326,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 4 249,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 24 077,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 28 326,00 eur 

 

52. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 8. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 72 026,02 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 10 803,90 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 61 222,12 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 72 026,02 eur 

 

53. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 08. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 62 777,46 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 9 416,62 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 53 360,84 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 62 777,46 eur 

54. Listom č. MF/015898/2020-441 z 21. 9. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na medzirezortnom podprograme 06G04 „Aktívna politika trhu práce 

a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR“ z dôvodu realizácie aktivít v rámci projektu 

„Pracuj zmeň svoj život“, ktorý bol schválený ako nástroj riešenia aktuálneho vývoja situácie 

na trhu práce v dôsledku pandémie COVID – 19.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 43 694 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 43 694 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 43 694 000,00 eur 

 

55. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 8. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ (prioritná 

os č. 4 - Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do 

medicínskej praxe v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 86 476,66 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 12 971,51 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 73 505,15 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie  - 86 476,66 eur 

 

56. Listom č. MF/016128/2020-441 z 8. 9. 2020  uvoľnilo prostriedky 

z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové 

výdavky v sume 1 289 892,32 eura. 

 

  - hlavná kategória 700   + 1 289 892,32 eur 

  z toho   (zdroj 131I) + 67 580,00 eur 

 (zdroj 131J) 1 222 312,32 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 1 033 643,96 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 256 248,36 eur 

 

57. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 9. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 270 00,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 40 500,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 229 500,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 270 000,00 eur 

 

58. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 9. 2020 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná 

os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 140 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 21 000,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 119 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 140 000,00 eur 

 

59. Rozpočtovým opatrením zo dňa 8. 9. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 (od PJ MV SR) - záloha na projekt EÚ - na programe 07E 

Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu 

Optimalizácia procesov NIP pre partnera MPSVR SR. 

 

- hlavná kategória 600 + 555 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 67 980,34 eur 

pro rata (zdroj 1AC3) + 101 797,73 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 385 221,93 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 555 000,00 eur 

07E0402 Ostatná štátna správa + 555 000,00 eur 
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60. Rozpočtovým opatrením zo dňa 9. 9. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 26 927,56 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 4 039,14 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) +22 888,42 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 26 927,56 eur 

 

61. Listom č. MF/016636/2020-413 zo 14. 9. 2020  upravilo MF SR záväzný 

ukazovateľ limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly o 1 osobu 

(analytické kapacity) súvisiace s budovaním analytického tímu ISP MPSVR SR. 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa  

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019 

1 osoba 

z toho: aparát ústredného orgánu    1 osoba 

 

62. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 9. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 300 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 45 000,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 255 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie -300 000,00eur 

 

64. Listom č. MF/017363/2020-413 zo 7. 10. 2020 MF SR povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením krytia platových 

náležitostí zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie činností v cudzine, z dôvodu, že 

platy zamestnancov vykonávajúcich činnosti v cudzine nie sú v schválených výdavkoch 

kapitoly na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2020 

rozpočtované. V nadväznosti na delimitačný protokol budú výdavky na mzdy a platy v plnej 

miere viazané v prospech MZVEZ SR. 

 

- hlavná kategória 600 0 eur 

- kategória 610  

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústredného orgánu (zdroj 

111) 

+150 209 eur 

65. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 10. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 890 000 eur 
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z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 133 500 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 756 500 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 890 000 eur 

 

66. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 10. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 350 000 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 52 500 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 297 500 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 350 000 eur 

 

68. Listom č. MF/017516/2020-441 z 12. 10. 2020 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly schválené na rok 2020 na medzirezortnom podprograme 06G04 „Aktívna 

politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR“. Finančné prostriedky sú 

určené na úhradu systémových nezrovnalostí za programové obdobie 2007-2013 za Operačný 

program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 12 048 822,12 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 12 048 822,12 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 12 048 822,12 eur 

 

69. Listom č. MF/017828/2020-441 zo 16. 10. 2020 MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu schválené na rok 2020 na programe 07C „Sociálna inklúzia“ na 

personálne dobudovanie a finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov na 

vykonávanie štátnej služby na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli, 

v nadväznosti na Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na rok 2020. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 232 620 eur 

 

 
- kategória 610  - 150 209 eur 

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústredného orgánu 

(zdroj 111) 

- 150 209 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 

SR č. 500/2019  

- 2 osoby  

 z toho: aparát ústredného orgánu  - 2 osoby  

  

07C Sociálna inklúzia  - 232 620 eur 

 

70. Listom č. MF/017828/2020-441 z 19. 10. 2020 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly schválené na rok 2020 na programe 07C „Sociálna inklúzia“. Rozpočtové 
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prostriedky boli určené na dotácie na odmeny pre pracovníkov v prvej línii v oblasti 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately počas pandémie COVID-19 

(24 021 316 eur). Štátnym CDR bol z rovnakého dôvodu zvýšený limit na osobné výdavky 

o 3 278 684 eur. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 27 300 000 eur 

 

 
- kategória 610  + 2 425 062 eur 

  

07C Sociálna inklúzia  + 27 300 000 eur 

 

71. Listom č. MF/017829/2020-441 zo 14. 10. 2020 MF SR povolilo prekročenie 

limitu výdavkov kapitoly schválené na rok 2020 na programe 07C „Sociálna inklúzia“. 

Rozpočtové prostriedky boli určené na dotácie na  infekčné príplatky pre pracovníkov 

sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré sa ocitli v karanténe.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 1 000 000 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia  + 1 000 000 eur 

 

72. Listom č. MF/017843/2020-441 z 19. 10. 2020 MF SR povolilo presun výdavkov 

z medzirezortného podprogramu 06G04 „Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR“ (zdroj 111) v prospech výdavkov  OP ZaSI v podprograme 

06G15, 06G16 a 06G17 a programe 07C z dôvodu úhrady  identifikovaných nezrovnalostí. 

 

- príjmy EÚ, kategória 340    (zdroj 11T1) + 10 310 382,51 eur 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 12 048 822,12 eur 

 

 
              prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj  11T2) 

 

+ 1 738 439,61 eur 

             prostriedky z rozpočtu EÚ                           (zdroj  11T1) + 10 310 382,51 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

06G04 APTP  a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR   

+ 12 048 822,12 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 12 048 822,12 eur 
 

 

 

 

-12 048 822,12 eur 

 

-12 048 822,12 eur 

   06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 3 069 818,20 eur 

   06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie     

kapacít v BSK 

+ 428 475,25 eur 

  06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 7 391 919,57 eur 

  07C  Sociálna inklúzia + 1 158 609,10 eur 

 

73. Listom č. MF/018035/2020-441 z 28. 10. 2020 MF SR povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci medzirezortného podprogramu 06G1S OP ĽZ – vrátenie finančných 

prostriedkov v nadväznosti na RO č. 65/2020. 

 

- príjmy, kategória 340                               0,00 eur 

z toho:  (zdroj 3AC1)                - 10 000 000 eur 

 (zdroj 3AL1)               + 10 000 000 eur 
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- hlavná kategória 600    0,00 eur 

z toho: prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) - 10 000 000 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ        (zdroj 3AL1) + 10 000 000 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR 0,00 eur 

 

74. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 10. 2020 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR na programe 07E „Tvorba a implementácia politík“ na 

zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera 

ÚPSVR SR. 

 

- hlavná kategória 600 + 285 187,91 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 42 778,19 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 242 409,72 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 285 187,91 eur 

  

75. Listom č. MF/018160/2020-441 z 26. 10. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 7 877 731,29 eur na prvku 06G0404 „Národné programy na 

rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR z dôvodu zabezpečenia úhrady 

systémových nezrovnalostí za programové obdobie 2014 – 2020 za OP Ľudské zdroje. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 7 877 731,29 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 7 877 731,29 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 7 877 731,29 eur 

 

76. Listom č. MF/018257/2020-441 z 29. 10. 2020  MF SR povolilo prekročenie 

limitu výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H „Informačné technológie 

financované zo ŠR - MPSVR SR“, z dôvodu dofinancovania rozpočtovo nekrytých potrieb 

v oblasti informačných technológií na aparáte MPSVR SR. 

 

 - hlavná kategória 600   + 1 486 392,00 eur 

  z toho   (zdroj 111) + 1 486 392,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR + 1 486 392,00 eur 

 

77. Listom č. MF/018311/2020-441 z 2. 11. 2020  MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly z dôvodu nutnosti dofinancovania rozpočtom nezabezpečených potrieb na 

výplatu 13. dôchodku.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 154 857 750,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C      Sociálna inklúzia + 154 857 750,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 154 857 750,00 eur 
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78. Listom č. MF/018332/2020-441 z 28. 10. 2020 MF SR (v nadväznosti na č. 72) 

zaviazalo príjmy kapitoly na kóde zdroja 11T1 a výdavky na kóde zdroja 11T1 a 11T2 

z dôvodu pominutia účelu použitia týchto prostriedkov v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, keďže obdobie oprávnenosti za programové 

obdobie 2007 – 2013 bolo ukončené. 

 

- príjmy, kategória 340  (zdroj 11T1) - 10 310 382,51 eur 

z toho    

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)    - 12 048 822,12 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11T2) - 1 738 439,61 eur 

           prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11T1) - 10 310 382,51 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 3 069 818,20 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v BSK 

- 428 475,25 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 7 391 919,57 eur 

07C  Sociálna inklúzia - 1 158 609,10 eur 

 

79. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 10. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 55 880,92 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 8 382,13 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 47 498,79 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 55 880,92 eur 

 

80. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 10. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 18 079,92 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 2 711,99 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 15 367,93 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 18 079,92 eur 

 

81. Listom č. MF/018401/2020-441 zo 4. 11. 2020 MF SR povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2020 na prvku 07E „Tvorba a implementácia politík“ na 

dofinancovanie rozpočtovo nekrytých potrieb z dôvodu zvýšených výdavkov na zabezpečenie 

prevádzky a činnosti orgánov štátnej správy a ďalších rozpočtových organizácií v pôsobnosti 

MPSVR SR v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111)   + 3 500 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 500 000,00 eur 

 

82. Listom č. MF/018524/2020-441 zo 4. 11. 2020 MF SR povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2020 – povolenie prekročenia limitu výdavkov a príjmov a 

viazanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu vysporiadania časti  systémových nezrovnalostí 

za programové obdobie 2014 – 2020 za OP Ľudské zdroje. 

 

- príjmy, kategória 340   + 6 676 754,76 eur 

z toho  (zdroj 1AC1) + 6 499 459,81 eur 

 (zdroj 1AL1) + 177 294,95 eur 

- hlavná kategória 600   

z toho:    

    -    prostriedky ŠR (zdroj 111)   - 7 877 731,29 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1AC2) + 1 200 976,53 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) + 6 499 459,81 eur 

 (zdroj 3AL1) + 177 294,95 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR - 7 877 731,29 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zam. - 7 877 731,29 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 7 877 731,29 eur 

 

83. Listom č. MF/018816/2020-441 z 11. 11. 2020 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly schváleného na rok 2020 na programe 07C „Sociálna inklúzia“. 

Rozpočtové prostriedky poskytnuté formou dotácie boli určené na nákup výživových 

doplnkov pre každého prijímateľa sociálnej služby s každého zamestnanca zariadenia 

sociálnych služieb a na úpravu IS SS. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 1 948 500 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia  + 1 800 000 eur 

0EK0H IT financované zo štátneho rozpočtu + 148 500 eur 

 

84. Listom č. MF/018843/2020-441 zo 11. 11. 2020 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H „Informačné technológie financované zo 

ŠR – MPSVR SR z dôvodu dofinancovania rozpočtovo nekrytých potrieb v oblasti 

informačných technológií na aparáte MPSVR SR (úprava a rozširovanie funkcionalít 

rezortných informačných systémov). 

 

- hlavná kategória 600                        (zdroj 111) 

 

+ 817 740,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  
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0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR – MPSVR SR + 817 740,00 eur 

 

85. Listom č. MF/018911/2020-413 z 13. 11. 2020 MF SR povolilo presun výdavkov  

v rámci rozpočtu výdavkov kapitoly schváleného na rok 2020 a súčasne upravilo limit počtu 

zamestnancov v aparáte ústredného orgánu na rok 2020 o 20 osôb, na obdobie od 1. 11. 2020 

do 31. 12. 2020 z dôvodu delimitácie 119 zamestnancov – informatikov z ÚPSVR na 

ministerstvo. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0 eur 

 

 
z toho:  

Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu 

ústredného orgánu (zdroj 111+ 11H) 

289 840,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR 

č. 500/2019  

0 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu 20 osôb 

(od 1. 11. – 31. 12. 2020 o 119 osôb)  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík  0 eur 

 

86. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 11. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 36 758,90 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 5 513,84 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 31 245,06 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 36 758,90 eur 

 

87. Listom č. MF/018943/2020-441 z 24. 11 2020 povolilo MF SR prekročenie 

záväzných ukazovateľov kapitoly v súvislosti so zabezpečením osobných výdavkov pre štátne 

CDR a na zlepšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov centier. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 1 785 000,00 eur 

- v tom kategória 610  2 588 604,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia 1 785 000,00 eur 

 

88. Listom č. MF/018967/2020-441 z 19. 11. 2020 MF SR povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2020 – na programe 07E „Tvorba a implementácia politík“ na 

dofinancovanie rozpočtovo nekrytých potrieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (na 

poistné a príspevok do poisťovní a  na úhradu odchodného a odstupného v súvislosti 

s organizačnými a personálnymi zmenami). 

  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)   + 1 190 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  
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07E Tvorba a implementácia politík + 1 190 000,00 eur 

07E0401 Špecializovaná štátna správa + 1 190 000,00 eur 

 

89. Listom č. MF/018968/2020-441 zo 16. 11. 2020 povolilo MF SR prekročenie 

limitu výdavkov kapitoly na medzirezortnom podprograme 06G04 „Aktívna politika trhu 

práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR“ z dôvodu realizácie aktivít v rámci projektu 

„Pracuj zmeň svoj život“, ktorý bol prijatý ako nástroj riešenia aktuálneho vývoja situácie na 

trhu práce v dôsledku pandémie COVID–19. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 6 000 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády na rok 2020  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 

+ 6 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 6 000 000,00 eur 

 

90. Listom č. MF/019170/2020-413 z 30. 10. 2020 upravilo MF SR záväzný 

ukazovateľ limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly na rok 2020 (presun 

z IA do aparátu ministerstva). 

 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 500/2019  

  

 0 osôb 

 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 12. – 31. 12. 2020 o 25 osôb) 

 2 osoby 

   -   administratívne kapacity RO osobitne sledované podľa   

prílohy č 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019 

 0 osôb 

     z toho: aparát ústredného orgánu o 25 osôb)  2 osoby 

(od 1. 12. – 31. 12. 2020 o 19 osôb)   

 

91. Listom č. MF/019103/2020-441 z 23. 11. 2020  povolilo MF SR prekročenie 

limitu kapitálových výdavkov pri súčasnom viazaní bežných výdavkov v rovnakej sume 

z dôvodu schválených dotácií pre rok 2020 na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti 

poskytovaných v súlade so zákonom č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. 

Zároveň boli viazané prostriedky na medzirezortnom podprograme 0AR05 „Protidrogová 

politika“ v prospech programu 07C „Sociálna inklúzia“. 

 

- výdavky spolu 0,00 eur 

 - hlavná kategória 700   (zdroj 111) + 610 620,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 30 740,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika 

 

- 30 740,00 eur 

 

92. Listom č. MF/019174/2020-441 z 20. 11. 2020 MF SR viazalo výdavky kapitoly 

MPSVR SR na medzirezortnom podprograme 06G04 „Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR“, na prvku 06G0404 „Národné programy na rozvoj aktívnej 

politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti“ v nadväznosti na vykonanú refundáciu 

výdavkov projektu Prvá pomoc z prostriedkov z OP ĽZ. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111)    - 100 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR - 100 000 000,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýš. zamestnat. - 100 000 000,00 eur 

 

93. Listom č. MF/019261/2020-441 z 23. 11. 2020 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2020 o 18 000 000,00 eur, z toho na podprograme 07C06 

„Nesystémové dávky sociálneho poistenia“ v sume 7 000 000 eur a na prvku 07C020A 

„Štátom platené poistné“ v sume 11 000 000 eur. Prostriedky sú určené pre Sociálnu 

poisťovňu na dofinancovanie rozpočtom nekrytých výdavkov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 18 000 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 18 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné  + 11 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 7 000 000,00 eur 

 

94. Listom č. MF/019262/2020-441 z 23. 11. 2020 povolilo MF SR prekročenie 

limitovaných výdavkov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  na programe 07C „Sociálna 

inklúzia“ o 53 440 000 eur hlavne na dofinancovanie rodičovského príspevku, dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ŤZP. 

  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 53 440 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 53 440 000,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

+ 53 440 000,00 eur 

 

95. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 12. 2020 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie 

finančných prostriedkov v rámci projektu „Šanca na návrat“ pre partnera Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

- hlavná kategória 600 + 34 943,98 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 5 241,60 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 29 702,38 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 34 943,98 eur 

 

96. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 11. 2020 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2020 z dôvodu realizácie platieb predfinancovania v rámci 

projektov IROP – CDR Ružomberok, PO 2014 – 2020. 

 

hlavná kategória 600   + 188 546,46 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie                               (zdroj 1AA2) 

 

+ 28 281,97 eur 

   

- prostriedky z rozpočtu EÚ                                          (zdroj 1AA1) + 160 264,49 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 188 546,46 eur 

 

98. Listom č. MF/019829/2020-413 zo 4. 12. 2020 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania kapitoly o 970 000 

eur pre CDR v rámci programu 07C „Sociálna inklúzia“. 

  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  0 eur 

 

 
kategória 610  + 970 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 

07C Sociálna inklúzia 

 

0 eur 

 

99. Listom č. MF/020157/2020-413 z 10. 12. 2020 MF SR zvýšilo limit počtu 

zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly na rok 2020 o 1085 osôb, súvisiacich 

s realizáciou národných projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania (bez dopadu na 

výdavky ŠR). 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 0,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 500/2019  

  

+1 085 osôb 

 

 

 

 

100. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2020 navýšilo výdavky  kapitoly na rok 

2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVaR 

v Banskej Bystrici“ poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR na projekt zníženia 

energetickej náročnosti /ZEN/. 

 

- hlavná kategória 700 + 28 137,10 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 4 220,56 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AA1) + 23 916,54 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 28 137,10 eur 

 

101. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2020  MF SR navýšilo výdavky  kapitoly 

na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVaR 

v Starej Turej“ poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR na projekt zníženia energetickej 

náročnosti /ZEN/. 

 

- hlavná kategória 700 + 26 093,67 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 3 914,06 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AA1) + 22 179,61 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 26 093,67 eur 

 

102. Listom č. MF/020189/2020-441 z 10. 12. 2020 MF SR zaviazalo rozpočtové 

prostriedky na programe 07E „Tvorba a implementácia politík“. Boli určené na odmeny pre 
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dvoch príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, 

zabezpečujúcich prepravu a ochranu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)    - 5 398,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík - 5 398,00 eur 

 

103. Listom č. MF/020193/2020-441 z 11. 12. 2020 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2020 – povolenie prekročenia limitu kapitálových výdavkov na 

prvku 07C „Sociálna inklúzia“ (presun z roka 2019). 

 

- hlavná kategória 700 zdroj 131   + 1 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07C Sociálna inklúzia + 1 000 000,00 eur 

 

104. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 11. 2020 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 26 734,43 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 4 010,16 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 22 724,27 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 26 734,43 eur 

 

105. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 11. 2020 zaviazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 74 430,48 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 11 164,59 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 63 265,89 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 74 430,48 eur 

 

106. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 12. 2020 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením projektu 

z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Technická pomoc na základe schválenia Žiadosti 

o platbu 301011Y779500101 (refundácia mzdových výdavkov v rámci projektu Pracovné 

stretnutia GHP II.). 

 

- hlavná kategória 600   + 5 606,50 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 1 005,81 eur 

 (zdroj 3AA3) + 193,42 eur 
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 (zdroj 3AA2) + 812,39 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 4 600,69 eur 

 (zdroj 3AA1) + 4 600,69 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 5 606,50 eur 

 

107. Listom č. MF/020348/2020-441 z 15. 12. 2020  povolilo prekročiť limit 

kapitálových výdavkov na programe 07E „Tvorba a implementácia politík pri súčasnom 

viazaní bežných výdavkov na medzirezortnom podprograme 06G04 „APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR“ z dôvodu zabezpečenia finančného krytia  na rekonštrukcie 

administratívnych budov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

výdavky spolu 0,00 eur 

 - hlavná kategória 700  ( zdroj 111) + 6 009 600,00 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

07E Tvorba a implementácia politík + 6 009 600,00 eur 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  - 6 009 600,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 6 009 600,00 eur 

 

108. Listom č. MF/020349/2020-441 z 15. 12. 2020 povolilo prekročiť limit výdavkov 

na programe 0EK0H „IT financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR“ pri súčasnom 

viazaní výdavkov na medzirezortnom podprograme 06G04 „APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR“. 

 

- hlavná kategória 600     (zdroj 111) 0,00 eur 

  

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR 

a častí programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR -7 000 000,00 eur 

  

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti -7 000 000,00 eur 

0EK0H IT financované zo štátneho rozpočtu +7 000 000,00 eur 

  

  

109. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 12. 2020 zaviazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 27 685,38 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 4 152,80 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 23 532,58 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 27 685,38 eur 
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110. Listom č. MF/020628/2020-441 z 21. 12. 2020 MF SR viaže výdavky kapitoly 

MPSVR SR na programe 07E „Tvorba a implementácia politík“ v sume 1 300 000 eur pri 

súčasnom viazaní príjmov v rovnakej sume  z dôvodu ich neplnenia. 

 

 - hlavná kategória 600                     (zdroj 111) 

 

 - 1 300 000,00 eur 

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády 

SR a častí programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

- 1 300 000,00 eur 

111. Listom č. MF/020707/2020-441 zo dňa 21. 12. 2020 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov a príjmov pre Platobnú jednotku MPSVR SR z titulu vyšších príjmov na 

príjmovom účte platobnej jednotky MPSRV SR pre nezrovnalosti a vratky na samostatnom 

účte Certifikačného orgánu MF SR pre nezrovnalosti a iné vrátenia v roku 2020. 

- príjmy, kategória 340  + 1 471 109,05 eur 

(zdroj 1AC1) + 1 399 692,43 eur 

(zdroj 1AL1) + 71 416,62 eur 

  

- hlavná kategória 600   + 2 596 252,72 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 403 631,53 eur 

 (zdroj 1AC2) + 403 631,53 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 2 192 621,19 eur 

 (zdroj 1AC1) + 2 107 251,46 eur 

 (zdroj 1AL1) + 85 369,73 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 2 596 252,72 eur 

 

112. Listom č. MF/020997/2020-441 z 29. 12. 2020 MF SR zaviazalo v súlade s § 8 

zákona č. 523/2004 Z. z. kapitálové výdavky v sume 15 924 930,58 eur (presun do roku 

2021). 

 

- hlavná kategória 700   - 15 924 930,58 eur  

z toho:  (zdroj 111)   - 9 614 530,07 eur 

 (zdroj 131I)   - 506 130,13 eur 

 (zdroj 131J)   - 5 804 270,38 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR - 38 576,21 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti. - 38 576,21 eur 

07C Sociálna inklúzia - 4 594 794,52 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 7 643 227,63 eur 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR - 3 648 332,22 eur 

 

 

 

113. Listom č. MF/021065/2020-441 z 31. 12. 2020 MF SR zaviazalo príjmy 

(prostriedky EÚ) v celkovej sume 321 335 930,86 eur a výdavky (prostriedky EÚ a ŠR určené 
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na financovanie spoločných programov SR a EÚ) v celkovej sume 348 191 834,82 eur 

(presun do roka 2021). 

 

- príjmy, kategória 340  - 321 335 930,86 eur 

 (zdroj 13T1) - 14 396 952,86 eur 

 (zdroj 1AC1) - 146 102 165,11 eur 

 (zdroj 1AK1) - 7 332 525,67 eur 

 (zdroj 3AC1) - 135 405 520,76 eur 

 (zdroj 3AK1) - 8 381 813,64 eur 

 (zdroj 3AL1) - 9 716 952,82 eur 

   

- hlavná kategória 600   - 348 191 834,82 eur 

Z toho: prostriedky na spolufinancovanie  

 

 - 59 531 091,61 eur 

 (zdroj 1AC2)   - 26 525 242,78 eur 

 (zdroj 1AC3)   - 34 834,19 eur 

 (zdroj 1AK2)   - 521 330,56 eur 

 (zdroj 3AA2)   - 8 868,08 eur 

 (zdroj 3AA3)   - 1 010,62 eur 

 (zdroj 3AC2)   - 32 311 959,77 eur 

 (zdroj 3AK2)  

 

(zdroj 1306) 

  

- 101 923,53 eur 

 

-25 922,08 eur 

 

 

- prostriedky z rozpočtu EÚ    -288 660 743,21 eur 

 (zdroj 1AA1) - 12 996,59 eur 

 (zdroj 1AC1) - 172 585 097,25 eur 

 (zdroj 1AK1) - 2 954 281,89 eur 

 (zdroj 1AL1) - 262 664,68 eur 

 (zdroj 3AA1) - 37 241,10 eur 

 (zdroj 3AC1) - 98 157 914,12 eur 

 (zdroj 3AK1) - 577 578,56 eur 

 (zdroj 3AL1) - 14 072 969,02 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2020 - 348 191 834,82 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 343 362 137,56 eur 

07C Sociálna inklúzia - 4 155 114,54 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 674 582,72 eur 

 


