
Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za 

rok 2020 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 

4. februára 2021 č. MF/005869/2021-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho 

rozpočtu a štátnych fondov za rok 2020. 

 

1. Správa o hospodárení kapitoly 
 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2020 

 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy pre: 

  

a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej 

    samosprávy, 

b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

c) inšpekciu práce,  

d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,  

e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,  

f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s 

    ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,  

g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky, 

h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad 

vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. 

 

Predložený návrh záverečného účtu kapitoly obsahuje hodnotenie výsledkov 

rozpočtového hospodárenia ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v 

jeho pôsobnosti a vnútornej organizačnej jednotky za rok 2020. 

 

V kapitole boli rozpočtované príjmy a výdavky pre: 

 

r o z p o č t o v é  o r g a n i z á c i e 
 

- Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej aj „IPR“), 

- Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých (ďalej aj „RSZP“), 

- Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej aj „CMPODM“), 

- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

  (ďalej aj „IA MPSVR SR“), 

- Národný inšpektorát práce (ďalej aj „NIP“) a 8 inšpektorátov práce (ďalej aj „IP“), 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ÚPSVR“), 46 úradov práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej aj „úrad PSVR“) - vnútorné organizačné jednotky ÚPSVR a 68 centier pre 

deti a rodiny (ďalej aj „CDR“), 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“ alebo „ministerstvo“ 

  alebo „aparát ministerstva“), 

- Odbor platobnej jednotky (ďalej aj „odbor PJ“) - vnútorná organizačná jednotka MPSVR SR. 

 

p r í s p e v k o v á  o r g a n i z á c i a 
 

- Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej aj „IVPR“). 
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Na rozpočet kapitoly mali v roku 2020 vplyv tieto legislatívne zmeny: 

 

S účinnosťou od 1. januára 2020 došlo v súlade s Opatrením MPSVR SR č. 430/2019 

Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi k zvýšeniu súm dávky v hmotnej núdzi, 

ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na 

bývanie na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý 

dosiahol hodnotu 1,025 (t. j. apríl 2019/apríl 2018), a to nasledovne: 

 

S účinnosťou od 1. apríla 2020 sa zákonom č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom 

príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedla nová štátna sociálna 

dávka. Ide o kompenzačný príspevok pre zamestnancov, ktorí ukončili zamestnanie so stálym 

pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. Sumy kompenzačného príspevku ako 

aj koeficientov boli podľa novej právnej úpravy nasledovné: 

 

S účinnosťou od 1. júla 2020 došlo v súlade s Opatrením MPSVR SR č. 174/2020 

Z. z. o úprave súm životného minima k zvýšeniu súm životného minima na základe 

Dávka v hmotnej núdzi  § 10 ods. 2      

o jednotlivec bez detí  zo 64,70 eura  na 66,30 eura 

o jednotlivec s dieťaťom 1 až 4  zo 123,10 eura na 126,20 eura 

o jednotlivec s dieťaťom 5 a viac  zo 179,80 eura na 184,30 eura 

o dvojica bez detí  zo 112,50 eura na 115,30 eura 

o dvojica s dieťaťom 1 až 4  zo 168,40 eura na 172,60 eura 

o dvojica s dieťaťom 5 a viac  zo 226,90 eura  na 232,60 eura 

Ochranný príspevok § 11 ods. 2      
o pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a)  až 

c), f) až h)  zo 66,20 eura na 67,90 eura 

o pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j)  z 36,40 eura na 37,30 eura 

o pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo 

rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku 

dieťaťa 

 zo 14,20 eura na 14,60 eura 

Aktivačný príspevok § 12      

o príjem zo závislej činnosti   zo 132,40 eura na 135,70 eura 

o uchádzač o zamestnanie  zo 66,20 eura na 67,90 eura 

Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13  z 18,10 eura na 18,60 eura 

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2      

o  jedna osoba  z 55,80 eura na 57,20 eura 

o  dve a viac osôb  z 89,20 eura na 91,40 eura 

o ak oprávnená osoba pracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 rokov 

v baníctve 
200,00 eur 

o oprávnená osoba pracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 rokov 

v baníctve 
350,00 eur 

o koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku 

v prípade, ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 3 alebo najmenej 6 

rokov v baníctve 

         17,50 eura 

o koeficient, ktorým sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku 

v prípade, ak oprávnená osoba odpracovala najmenej 10 alebo najmenej 15 

rokov v baníctve 

23,33 eura 
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koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý dosiahol hodnotu 

1,022 (t. j. apríl 2020/apríl 2019). 

 

Sumy životného minima sa upravili nasledovne: 

o zo sumy 210,20 eura na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

o zo sumy 146,64 eura na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú 

plnoletú fyzickú osobu,  

o zo sumy 95,96 eura na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o 

nezaopatrené dieťa. 

Životné minimum nezakladá nárok na žiadnu dávku ani príspevok, má vplyv na nároky 

a výšku niektorých sociálnych dávok a štátnych príspevkov, na určenie príjmovej hranice a iné. 

Úprava súm životného minima má priamy vplyv na výšku náhradného výživného, na výšku 

príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti, ako aj na výšky opakovaných 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 

(ďalej aj „ŤZP“), čo sa následne prejavilo aj na rozpočte kapitoly MPSVR SR. 

 

  Nález ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 

2020 publikovaný pod č. 124/2020 Z. z. - na základe neho stratilo účinnosť ustanovenie § 22 

ods. 2 prvej vety v časti „najskôr od 6 rokov veku do dovŕšenia 65 roku veku“ a druhej vety, ako 

aj ustanovenie § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 

rokov veku“ zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedeným sa pri peňažnom 

príspevku na osobnú asistenciu a peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla 

vypustili vekové obmedzenia pre ich poskytovanie, čo má vplyv na rast počtu nových 

poberateľov uvedených peňažných príspevkov a následne aj na čerpanie finančných prostriedkov 

vynakladaných na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu (účinnosť predpisu od 20. 5. 

2020.). 

 

 Zákon č. 391/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júla 2020 

priniesol nasledovné zmeny, ktoré majú vplyv na nárast čerpania finančných prostriedkov: 

o Pri peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je poskytovaný poberateľom v tzv. 

produktívnom veku (nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových 

dávok), bolo zrušené znižovanie peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu, že 

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná ambulantná forma 

sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. V dôsledku tejto zmeny bol 

uvedenej skupine poberateľov zvýšený peňažný príspevok  na opatrovanie. 

o Umožnilo sa poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi aj tým fyzickým osobám s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Touto 

zmenou sa rozširuje okruh poberateľov uvedeného peňažného príspevku na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov. 

o V prílohe č. 7 k zákonu č. 447/2008 Z. z. bol rozšírený zoznam chronických stavov, pri 

ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového 

zariadenia o iné poruchy, ktorými sú pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo 

Aspergerov syndróm). Touto zmenou sa umožnilo poskytovanie peňažného príspevku na 

kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, 
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bielizne, obuvi a bytového zariadenia širšiemu okruhu fyzických osôb s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

 Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 170/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na 

opatrovanie bol s účinnosťou od 1. júla 2020 zvýšený peňažný príspevok na opatrovanie. Ide 

o opakovaný peňažný príspevok, ktorý sa vypláca mesačne. Do nariadenia vlády SR (ďalej aj 

„NV SR“) bola súčasne zapracovaná aj legislatívna zmena v zákone o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu, ktorá s účinnosťou od 1. júla 2020 zrušila znižovanie peňažného príspevku na 

opatrovanie u poberateľov v tzv. produktívnom veku. 

 

 Výška peňažného príspevku na opatrovanie poskytovaná opatrovateľovi v tzv. 

produktívnom veku bola zvýšená nasledovne: 

o ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP na sumu 476,74 eura (zo súm 430,35 eura alebo 

378,70 eura), 

o ak opatruje najmenej dve fyzické osoby s ŤZP na sumu 634,06 eura (zo súm 572,36 eura, 

532,30 eura alebo 555,20 eura). 

 

 Výška peňažného príspevku na opatrovanie poskytovaná opatrovateľovi poberajúcemu 

niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok bola zvýšená nasledovne: 

o ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP na sumu 238,37 eura (zo sumy 215,18 eura), 

o ak opatruje najmenej dve fyzické osoby s ŤZP na sumu 317,03 eura (zo sumy 286,18 

            eura), 

o ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej  

            služby viac ako 20 hodín týždenne na sumu 209,77 eura (zo sumy 189,35 eura), 

o ak opatruje najmenej  dve fyzické osoby s ŤZP, ktorým sa viac ako 20 hodín týždenne 

           poskytuje ambulantná forma sociálnej služby na sumu 294,84 eura (zo sumy 266,15 eura), 

o ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, ktorej sa viac ako 20 hodín týždenne poskytuje 

ambulantná forma sociálnej služby a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP, ktorej sa 

neposkytuje alebo poskytuje najviac 20 hodín týždenne ambulantná forma sociálnej 

služby na sumu 307,52 eura (zo sumy 277,60 eura). 

 

 Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie bola stanovená v sume 4,18 eura 

(úroveň predchádzajúceho roka). 

 

Nariadením vlády SR č. 175/2019 Z. z. bola s účinnosťou od 1. januára 2020 upravená 

výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek. 

 

A. Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na mesiac 

a miesto podľa stupňa odkázanosti bola nasledovná: 

o II. stupeň - zvýšenie z 96,00 eur na 104,00 eur, 

o III. stupeň -  zvýšenie z 216,00 eur  na 234,00 eur, 

o IV. stupeň - zvýšenie z 288,00 eur na 312,00 eur, 

o V. stupeň - zvýšenie zo 408,00 eur na 442,00 eur, 

o VI. stupeň - zvýšenie z 504,00 eura na 546,00 eur, 

      čo predstavuje medziročne zvýšenie o 8,33 %. 
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B. Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na mesiac 

a miesto, obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín podľa stupňa odkázanosti: 

o II. stupeň - zvýšenie zo 64,00 eur na 70,00 eur, 

o III. stupeň - zvýšenie zo 144,00 eura  na 156,00 eur, 

o IV. stupeň - zvýšenie zo 192,00 eur na 208,00 eur, 

o V. stupeň - zvýšenie z 272,00 eur na 295,00 eur, 

o VI. stupeň - zvýšenie z 336,00 eur na 364,00 eur, 

      čo predstavuje medziročne zvýšenie o 8,33 %. 

 

Zvýšenie finančného príspevku sa realizovalo podľa doposiaľ uplatňovaného 

valorizačného mechanizmu pri pobytových službách ako určeného násobku mesačnej 

minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch odkázanosti pri poskytovaní pobytovej 

služby/mesiac/miesto, a to konkrétne 0,2 násobku minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 

0,45 násobku minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,6 násobku minimálnej mzdy pri IV. 

stupni odkázanosti, 0,85 pri V. stupni odkázanosti a 1,05 násobku minimálnej mzdy pri VI. 

stupni odkázanosti. Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby 

v zariadení podmienenom odkázanosťou tvorí 66,67 % (2/3) z výšky finančného príspevku pri 

poskytovaní pobytovej služby v tomto zariadení/mesiac/miesto. 

 

Opatrením MPSVR SR č. 429/2019 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a 

príplatku k prídavku na dieťa sa upravili tieto sumy s účinnosťou od 1. januára 2020: 
 

o prídavok na dieťa z 24,34 eura na 24,95 eura, 

o prídavok na dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého 

ročníka základnej školy zo 100,00 eur na 102,50 eura, 

o príplatok k prídavku na dieťa z 11,41 eura na 11,70 eura. 

 

Zákonom č. 312/2019 Z. z. bol s  účinnosťou od 1. januára 2020 novelizovaný  zákon č. 

571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto 

novelou sa zaviedlo poskytovanie rodičovského príspevku v dvoch sumách: 

o 270 eur (zvýšenie o 22,3 %), 

o 370 eur pre rodičov, ktorým sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo 

materské z dôvodu starostlivosti o toto dieťa (zvýšenie o 67,6 %). 

 

 Od 1. januára 2020 je účinný zákon č. 420/2019 Z. z., ktorým sa zmení a dopĺňa zákon 

č. 201/2008 o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom predmetnej novely zákona 

bolo zvýšenie podpory rodín s deťmi v prípadoch, keď si povinná osoba neplní svoju 

vyživovaciu povinnosť. Zvýšením príjmovej hranice na 3,3 násobku súm životného minima sa 

umožnilo náhradné výživné poskytovať väčšiemu okruhu osôb. Zvýšením maximálnej 

poskytovanej sumy náhradného výživného na 3,7 násobku sumy životného minima pre 

nezaopatrené dieťa sa pomohlo najmä rodinám, kde bola vyživovacia povinnosť súdom určená 

vo vyššej sume ako bol pôvodný 1,2 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. 

 

V súlade so zákonom č. 61/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 627/2005 Z. z. 

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, sa suma príspevkov stanovuje 

ako násobok životného minima nezaopatreného dieťaťa. 
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S účinnosťou od 1. júla 2020 boli jednotlivé príspevky na podporu náhradnej 

starostlivosti upravené: 

o jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa z 517,70 eura na 542,40 eura, 

o jednorazový príspevok zániku náhradnej starostlivosti z 954,90 eura na 1 000,50 eura, 

o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti: 

- pre dieťa do 10 rokov veku zo 187,30 eura na 196,20 eura, 

- pre dieťa nad 10 rokov do 15 rokov veku z 215,40 eura na 225,60 eura, 

- pre dieťa nad 15 rokov veku z 234,10 eura na 245,20 eura, 

o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 182 60 eura na 191,30 eura, 

o zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 130,20 eura na 136,40 eura, 

o osobitný opakovaný príspevok zo 74,90 eura na 78,50 eura. 

 

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v roku 2020 pokračovalo v 

zavádzaní zmien vyplývajúcich zo zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Systémové, obsahové zmeny v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(centrá pre deti a rodiny) sa zameriavali najmä na optimalizáciu ambulancií a miest na tzv. 

dobrovoľné pobyty. Zároveň kontinuálne pokračoval proces deinštitucionalizácie, ktorý sa 

financoval z rozpočtu kapitoly a z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj 

„OP ĽZ“) a Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“). Výrazný 

vplyv na fungovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä v centrách 

pre deti a rodiny mala pandémia COVID-19. 

 

Zákonom č.  382/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2020 naviazala základná 

suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na 33 % priemernej 

mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. 

 

Zákonom č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

sa s účinnosťou od 1. januára 2020 upustilo od podmienky, že na nárok na minimálny dôchodok 

sa zohľadňujú iba kvalifikované roky dôchodkového poistenia, v ktorých v zásade mala osoba 

odvody zaplatené z vymeriavacieho základu najmenej vo výške 24,1 % priemernej mzdy, čo 

znamená, že na získanie minimálneho dôchodku je postačujúcich 30 rokov obdobia 

dôchodkového poistenia bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov. 

 

Zákonom č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

bol s účinnosťou od 31. 10. 2020 ustanovený 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka, ktorej 

financovanie je zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom maximálna suma 13. 

dôchodku je 300 eur. So stúpajúcou sumou poberaného dôchodku, resp. úhrnom súm poberaných 

dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa garantuje minimálna suma 13. 

dôchodku vo výške najmenej 50 eur. 

 

 S účinnosťou od 1. januára 2020 boli valorizované dôchodkové a niektoré úrazové dávky 

na základe zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Predmetné opatrenie malo vplyv aj na zvýšenie vybraných nesystémových dávok 

dôchodkového poistenia, ktoré sú financované z rozpočtu kapitoly MPSVR SR. 
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Zákonom č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1. apríla 2020 rozšíril okruh poistencov, za 

ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát. Ide o poberateľov kompenzačných 

príspevkov, t. j. bývalých baníkov, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí 

z dôvodu útlmu banskej činnosti a spĺňajú podmienky určené zákonom o sociálnom poistení. 

Zároveň sa s účinnosťou od 1. apríla 2020 v zmysle citovaného zákona začal poskytovať 

kompenzačný príspevok baníkom. 

 

Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej 

mzdy na rok 2020, sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zvýšila minimálna mzda: 

o zo sumy 520,00 eur na 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou 

mzdou, 

o zo sumy 2,989 eura na 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

 

  Zákonom č. 374/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zaviedli nové 

ustanovenia (§ 27a a § 27b), ktorými sa zavádza informačný systém sociálnej ekonomiky. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa prípravná fáza zavádzania informačného systému v roku 

2020 nerealizovala. 

 

  Legislatívne úpravy iniciované MPSVR SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

 Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 boli v priebehu 

roka 2020 prijaté viaceré opatrenia v oblasti sociálnych vecí,  rodiny a služieb zamestnanosti. 

Zákon č. 89/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 

v oblasti sociálnych vecí,  rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol 

reakciou na uzneseniami vlády SR vyhlásenú mimoriadnu situáciu (UV SR č. 111  

z 11. marca 2020) a núdzový stav (UV č. 114 z 15. marca 2020 a č. 169 z 27. marca 2020). 

Zákon vytvoril s účinnosťou od 25. apríla 2020 podmienky na následné zabezpečenie výkonu 

štátnej správy, samosprávnej pôsobnosti, plnenia úloh zariadení sociálnych služieb, zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zabezpečenie poskytovania dotácií v 

pôsobnosti MPSVR SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu  alebo výnimočného stavu. 

 

 Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa menil a 

dopĺňal aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

S účinnosťou od 27. marca 2020 upravoval podmienky poskytovania peňažného príspevku na 

opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu v čase trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Pri 

peňažnom príspevku na opatrovanie bola lehota 30 dní predĺžená na 150 dní, počas ktorých sa 

nebude znižovať priznaná výška peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu, že bol 

opatrovateľ v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo z iných vážnych 

dôvodov nemohol osobne vykonávať opatrovanie. V danom čase ale musí opatrovateľ 

zabezpečiť opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou 

alebo sociálnou službou. Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa umožnilo vykonávať 

všetky činnosti osobnej asistencie aj rodinným príslušníkom, najviac v rozsahu desať hodín 

denne. 



 

 

 

8 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v 

oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

nadobudlo účinnosť 30. apríla 2020. Bolo novelizované nariadeniami vlády SR č. 273/2020 Z. z. 

a 302/2020 Z. z. Predmetom nariadenia vlády SR bola úprava postupov, činnosti, nárokov, lehôt 

v konaniach na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného 

výživného a kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby sa 

zabezpečilo konanie o nárokoch, získané nároky zostali zachované v prípadoch, v ktorých 

objektívne nie je možné posúdiť trvanie nároku počas pandémie. 

 

Na úseku pomoci v hmotnej núdzi bolo hlavným zámerom hmotné zabezpečenie 

príjemcov pomoci v hmotnej núdzi v sťažených podmienkach v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Medzi najkľúčovejšie zmeny patria: 

o v čase krízovej situácie sa nevzťahuje podmienka výkonu činností v rozsahu 32 hodín 

mesačne na člena domácnosti, ktorý sa činností nemôže zúčastniť z dôvodu prekážky na 

strane organizátora činností, alebo má príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu, 

o príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase krízovej situácie nemôžu z dôvodu 

prekážky na strane organizátorova alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia 

alebo izolácie vykonávať činnosti zakladajúce nárok na aktivačný príspevok, sa bude 

poskytovať ochranný príspevok v sume 37,30 eura mesačne, 

o aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, 

že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške 

minimálnej mzdy, ostáva zachovaný a výška príjmu sa v čase trvania mimoriadnej 

situácie nesleduje; jedinou podmienkou je trvanie tohto právneho vzťahu, 

o príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v 

zariadení sociálnych služieb, zostáva zachovaný aj v prípade, že služba sa neposkytuje, 

avšak zmluva, na základe, ktorej by sa mala poskytovať, musí trvať. V čase trvania 

mimoriadnej situácie sa nesleduje ani úhrada za túto službu. 

 

 V oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia bola nariadením vlády SR ustanovená úprava výšky poskytovaného peňažného 

príspevku na opatrovanie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu tak, že:  

o poberateľom, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na opatrovanie v nižšej výške 

z dôvodu, že opatrovanej fyzickej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná forma 

sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, sa nebude uplatňovať toto 

znižovanie výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ale bude sa im poskytovať 

v plnej, teda vyššej sume. 

 

Na úseku štátnych sociálnych dávok bolo hlavným zámerom hmotné zabezpečenie 

poberateľov rodičovského príspevku v sťažených podmienkach v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu.  Medzi najkľúčovejšie zmeny patria: 

o predĺženie trvania nároku na rodičovský príspevok, ktorý by v čase mimoriadnej situácie 

zanikol z dôvodu, že dieťa dovŕši vek požadovaný zákonom, resp. že uplynú tri roky od 

právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osobe; 

ide o všetkých poberateľov, ktorým nevznikol nárok na ošetrovné, alebo ktorých 

ošetrovné je v nižšej sume ako je výška rodičovského príspevku, 
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o zavedenie možnosti prerušenia výkonu inštitútu osobitného príjemcu a umožnenie 

komunikácie medzi orgánmi štátnej správy a obyvateľmi v menej formálnom režime v 

záujme obmedzenia osobného kontaktu, 

o odpustenie lehôt, v ktorých sú osoby povinné preukazovať rozhodujúce skutočnosti, resp. 

predĺženie lehôt zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré uplynuli alebo by 

mali uplynúť v čase mimoriadnej situácie. 

 

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií 

v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nadobudlo účinnosť 30. apríla 2020. 

Predmetným nariadením sa v čase krízovej situácie okrem iného: 

o vytvorili podmienky pre poskytovanie dotácie na podporu humanitárnej pomoci tzv. SOS 

dotácie. Tieto podmienky sa upravili s účinnosťou od 30. októbra 2020 NV SR č. 

301/2020 Z. z. Predmetná dotácia sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá v čase krízovej 

situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z 

podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej 

činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume najviac 1 800 

eur v príslušnom rozpočtovom roku, mesačne maximálne v sume 300 eur, 

o upravila možnosť poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa (dotácia na stravu). Umožnilo sa poskytovanie dotácie na stravu aj v prípade, ak 

sa deti stravujú počas prerušenia vyučovania v základnej škole, 

o v záujme zmiernenia dopadov škôd, ktoré vznikli zariadeniam školského stravovania 

v dôsledku znehodnotenia potravín v skladových zásobách v súvislosti s vyhlásením 

krízovej situácie, a tým súvisiacim prerušením vyučovania, sa umožnilo použiť dotáciu 

na stravu aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby 

preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob. 

 

Nariadením vlády SR č. 271/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 103/2020 

Z. z. účinným od 3. októbra 2020 bolo upravené poskytnutie „odmien“ zamestnancom v prvej 

línii v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas I. vlny 

pandémie COVID-19. Nariadenie riešilo ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. 

„mimoriadne odmeny.“ Dotáciu za mimoriadne náročnú každodennú prácu v zariadeniach, 

v rodinách a v teréne bolo možné poskytnúť v maximálnej výške 772 eur (celková cena práce) na 

jedného oprávneného zamestnanca. 

 

Nariadením vlády č. 301/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 103/2020  

Z. z. účinným od 30. októbra 2020: 

o bol zrušený limit dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9, ods. 3 a 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, 

o bol ustanovený nový účel jednorazovej dotácie - na nákup výživových doplnkov, najmä 

vitamínu D3 pre klientov a zamestnancov vybraných sociálnych služieb na obdobie 5 

mesiacov (max. 20 eur/1 klient alebo 1 zamestnanec), 

o zaviedla sa možnosť poskytovať dotáciu na tzv. infekčný príplatok pre zamestnancov 

zariadení sociálnych služieb v karanténe z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19, ako aj 

dotácie na ich adekvátne ubytovanie a stravovanie. Dotáciu je možné poskytnúť na 

plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo 

platu - tzv. „odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 

platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú 
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činnosť počas nariadenej karantény v zariadení, a to bez ohľadu na ich pracovné 

zaradenie. Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo 

výške 405 eur (300 eur hrubá mzda), 

o rozšíril sa účel dotácie na humanitárnu pomoc pre právnickú osobu, kde predmetom 

poskytnutia dotácie sú v súvislosti s protipandemickými opatreniami najmä prostriedky 

na úhradu alebo spolufinancovanie nákladov napr. na nákup ochranných rúšok, 

jednorazových ochranných rukavíc, ochranných návlekov, dezinfekčných prostriedkov, 

bezkontaktných teplomerov, respirátorov, stojanov na bezdotykovú dezinfekciu, 

germicídnych žiaričov, kyslíkových oxygenerátorov, čističiek vzduchu s filtrom, biolámp 

a pod. 

 

Nariadením vlády SR č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky 

financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu bol v čase krízovej situácie s účinnosťou od 1. 3. 2020 zvýšený príspevok 

pre nocľahárne zo 120 eur na 150 eur mesačne na klienta. Zároveň neobsadené miesta od  

12. 3. 2020 v zariadeniach sociálnych služieb sa považujú za obsadené a poskytovatelia nemusia 

finančný príspevok poskytovaný z  kapitoly MPSVR SR vrátiť. 

Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych 

služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 boli s účinnosťou od 7. 5. 2020 upravené niektoré postupy, 

podmienky a práva v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania, 

napr. postup pri prijímaní nových klientov, poskytovanie finančného príspevku na prevádzku 

ambulantnej sociálnej služby v zariadení aj počas jej prerušenia, výkon opatrovania aj bez 

splnenia kvalifikačných predpokladov po zaučení. Predmetné nariadenie bolo novelizované na 

základe uvoľňovania opatrení NV SR č. 152/2020 Z. z. 

Nariadením vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 70/2020 

Z. z. účinným od 29. septembra 2020, sa upravilo zvýšenie finančného príspevku pre nocľahárne 

na 150 eur aj pre rok 2021 a riešenie financovania všetkých „neobsadených miest“ 

poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach. Nariadenie upravuje len problematiku 

ostatných miest v zariadení, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020. Ak podiel miest bez 

uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnych služieb 

k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok 

určený: 

o nepresiahne 15 %, tak sumu vyplateného finančného príspevku za vykázané  neobsadené 

miesta v tomto štvrťroku prijímateľ finančného príspevku ministerstvu nemusí vrátiť, 

o presiahne 15 % a nepresiahne 25 %, tak prijímateľ finančného príspevku za vykázané 

neobsadené miesta v tomto štvrťroku musí ministerstvu vrátiť len polovicu (50 %) sumy, 

ktorú by inak musel vrátiť, 

o presiahne 25 %, tak sumu vyplateného finančného príspevku za vykázané neobsadené 

miesta v tomto štvrťroku prijímateľ finančného príspevku ministerstvu musí vrátiť v celej 

sume určenej podľa zákona. 

 

Nariadením vlády SR č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie 

výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v 

znení neskorších predpisov sa vytvorili podmienky na výkon opatrení počas pandémie 

koronavírusu. 
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  Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov zaviedol aplikáciu osobitných ustanovení v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Okrem iného zákon umožnil poskytovať 

náhradu mzdy za prekážku v práci z dôvodu, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom 

alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, a to v sume 80 % 

jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. 

 

  Zákonom č. 127/2020 Z. z. bol novelizovaný § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradách, ktorý upravuje mechanizmus zvyšovania súm stravného pre jednotlivé 

časové pásma a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách. V súvislosti s prijímaním opatrení na riešenie následkov pandémie 

koronavírusu sa v oblasti cestovných náhradách prijalo opatrenie, ktoré ustanovilo, že do 31. 

decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus na zvyšovanie súm stravného pri 

tuzemských pracovných cestách a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových 

vozidiel pri pracovných cestách. Nezvýšenie sumy stravného  pre časové pásmo 5 - 12 hodín má 

tak isto pozitívny vplyv aj na aplikáciu § 152 ods. 3 a 4 Zákonníka práce (maximálny príspevok 

zamestnávateľa na stravovanie, minimálna hodnota stravovacej poukážky). 

 

  Novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 
 

 Zákonom č. 374/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 upravili podmienky pri 

poskytovaní: Príspevku na podporu udržania pracovných miest § 50k (zvýšila sa horná 

hranica mesačnej výšky príspevku z 50 % na 60 % priemernej mzdy zamestnanca SR za 

1. - 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje, a aj horná hranica počtu dní, ktorý sa príspevok poskytuje, a to zo 60 na 120 

dní), Umiestňovacieho príspevku integračnému podniku § 53f (okrem iného sa upravila aj 

výška príspevku v závislosti od doby poskytovania príspevku) a Vyrovnávacieho 

príspevku integračnému podniku § 53g. 
 

 Zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s 

účinnosťou od 25. 3. 2020 posilnili nástroje služieb zamestnanosti, ktoré umožnili 

zmierniť negatívne vplyvy karanténnych opatrení v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej 

republiky. Medzi aktívne opatrenia na trhu práce sa zaradili aj projekty (§ 54) na 

podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva 

alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v 

zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej 

situácie a v období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja je možné realizovať 

projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj 

napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe 

uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany 

zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. Zároveň 

sa v tejto súvislosti odložil termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických 

osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti (§ 72al). 
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 Zákonom č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, sa s účinnosťou od 21. 5. 2020 rozšírila možnosť vykonávania aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby (§ 52a) a zároveň sa predĺžilo obdobie jej 

vykonávania. Taktiež sa zaviedla výnimka pre uchádzačov o zamestnanie (§ 6) v prípade 

poberania odmeny za výkon pracovnej povinnosti podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o 

hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. 
 

 Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 

zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, sa s účinnosťou od 9. 7. 2020  

v § 68a vypustilo ukladanie pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku, 

nakoľko účel ustanovenia je možné dosiahnuť aj iným spôsobom. 

 

  V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

zákonom č. 63/2020 Z. z. MPSVR SR pripravilo a vláda SR svojím uznesením č. 178 z 31. 

marca 2020 schválila Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie 

ich následkov. Na základe neho bolo možné  poskytnúť podporu zamestnávateľom, ktorí v čase 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo 

zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým poklesli z dôvodu 

mimoriadnej situácie tržby. Očakávané výdavky na projekt predstavovali 834,4 mil. eur. 

V priebehu realizácie projektu boli schválené ďalšie zmeny, ktoré reagovali na aktuálny vývoj 

situácie. Uznesením vlády SR č. 219 zo 14. apríla 2020 boli podmienky projektu doplnené 

o ďalšie dve opatrenia a zvýšila sa očakávaná výška finančných prostriedkov na realizáciu 

opatrení na 1,382 mld. eur. Uzneseniami vlády SR č. 306 z 20. mája 2020, č. 463 z 15. júla 

2020 a č. 582 z 23. septembra 2020 bolo postupne obdobie realizácie projektu predlžované až 

do decembra 2020. Uznesením vlády SR č. 682 z 28. októbra 2020 sa zvýšila výška príspevkov, 

rozšírili cieľové skupiny a predĺžilo obdobie realizácie projektu do 31. marca 2021. Aktuálne bol 

projekt opätovne predĺžený do 30. júna 2021 (UV SR č. 72 z 2. februára 2021), pričom z dôvodu 

zvýšenia sumy príspevkov prišlo k prehodnoteniu výdavkov odhadovaných na realizáciu projektu 

na 1,667 mld. eur počas celého obdobia realizácie. 

 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
 

(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 

(SR) 

Upravený rozpočet 

(UR) 
Skutočnosť 

Plnenie v % 

k UR 

Príjmy spolu 206 757 442 494 447 029 496 369 864 100,4 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 191 901 642 480 968 486 481 995 700 100,2 

Výdavky spolu 2 928 208 601 4 361 774 848 4 203 613 546 96,4 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 191 901 642 464 803 089 464 803 089 100,0 

Saldo príjmov a výdavkov -2 721 451 159 -3 867 327 819 -3 707 243 682 95,9 

z toho: z prostriedkov EÚ 0 16 165 397 17 192 611 106,4 
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V porovnaní so skutočne dosiahnutými výsledkami predchádzajúceho roka bol 

v schválenom rozpočte založený celkový pokles príjmov o 30 387 229 eur a nárast výdavkov 

o 275 263 960 eur. 
 

 V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2020 boli obsiahnuté finančné vzťahy k rozpočtu 

EÚ, a to očakávané rozpočtové príjmy EÚ v celkovej sume 191 901 642 eur a výdavky kryté 

prostriedkami EÚ v rovnakej sume. 
 

Schválený rozpočet príjmov celkom bol v sume 210 766 942 eur, od augusta bol 

zmenený na sumu 206 757 442 eur. V štruktúre príjmov bol záväzný ukazovateľ rozpočtovaný 

v sume 18 750 000 eur na úrovni schváleného rozpočtu roka 2019, od augusta bol zmenený na 

sumu 14 740 500 eur. Podstatnú časť nedaňových príjmov tvorili vrátené platby z poskytnutých 

dávok sociálnej pomoci a z príspevkov poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práce (ďalej 

aj „APTP“), odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím, príjmy z pokút uložených orgánmi štátneho dozoru v oblasti inšpekcie práce a iné. 

Príjmy z rozpočtu EÚ v sume 481 995 700 eur sa na celkových rozpočtovaných príjmoch 

kapitoly podieľali 97,1 %. 
 

 Schválený rozpočet výdavkov v sume 2 928 208 601 eur bol o 27,3 % (627 310 784 eur) 

vyšší oproti roku 2019. Zameraný bol najmä na oblasť sociálnej inklúzie, výkon štátnej správy 

na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti, podporu rastu zamestnanosti a APTP 

a zvýšenie zamestnateľnosti. 

 

V priebehu roka na základe jednotlivých rozpočtových opatrení došlo k úprave 

schválených príjmov a výdavkov. Schválené príjmy boli zvýšené o 287 689 587 eur a upravené 

na 494 447 029 eur a celkové výdavky boli zvýšené o 1 433 566 247 eur na 4 361 774 848 eur. 

Pôvodný rozpočtovaný schodok vo výške 2 721 451 159 eur bol upravený na 3 867 327 819 eur. 
 

 V skutočnosti dosiahli celkové príjmy sumu 496 369 864 eur, čo je o 289 612 422 eur 

viac oproti schválenému rozpočtu a o 1 922 835 eur viac v porovnaní s upraveným rozpočtom. 

Celkové príjmy boli o 259 225 193 eur (109,3 %) vyššie oproti predchádzajúcemu roku. 

Záväzný ukazovateľ (zdroj 111) bol plnený v sume 13 727 280 eur (medziročný pokles 

o 5 190 520 eur), príjmy prijaté z rozpočtu EÚ 481 995 700 eur (medziročný nárast 

o 264 499 232 eur), príjmy zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 536 817 eur (medziročný 

pokles o 27 838 eur) a príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 38 165 eur 

(medziročný pokles o 24 437 eur). 
 

Celkové výdavky boli čerpané v sume 4 203 613 546 eur a boli o 1 275 404 945 eur 

vyššie oproti schválenému rozpočtu a o 158 161 302 eur nižšie oproti upravenému rozpočtu. 

V porovnaní s rokom 2019 sa celkové výdavky zvýšili o 1 550 668 905 eur (58,5 %). Výdavky 

kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 464 803 089 eur (medziročný nárast 

o 234 424 251 eur), výdavky ŠR 3 738 772 452 eur (medziročný nárast 1 316 269 251 eur), 

z toho spolufinancovanie zo ŠR 102 910 646 eur (medziročný nárast o 61 985 995 eur) 

a prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 38 005 eur (medziročný pokles 

o 24 597 eur). 
 

Výsledný schodok rozpočtových organizácií dosiahol 3 707 243 682 eur, je 

o 985 792 523 eur vyšší oproti schválenému rozpočtu a o 160 084 137 eur nižší oproti 

upravenému rozpočtu. Medziročne sa schodok zvýšil o 1 291 443 712 eur (53,5 %). 

 

Podrobnejšie hodnotenie príjmov a výdavkov je uvedené v príslušných častiach. 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“) listom číslo MF/019670/2019-441 z 11. 12. 

2019 v súlade s uznesením vlády SR (ďalej aj „UV SR“) č. 500 zo 14. októbra 2019 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy oznámilo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 bol v NR SR schválený 14. 7. 

2020 zákonom č. 217/2020 Z. z. Nadväzne na schválenú novelu sa zmenil záväzný ukazovateľ 

ŠR na rok 2020, a to záväzný ukazovateľ príjmy kapitoly zo sumy 18 750 000 eur na sumu 

14 740 500 eur. 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 boli plnené: 
  (v eurách) 

    Schválený  Upravený  Skutočnosť  Plnenie v  

    rozpočet (SR) rozpočet (UR) 31. 12. 2020 % k UR 

I.  PRÍJMY KAPITOLY 206 757 442 494 447 029 496 369 864 100,4 

  A. Záväzný ukazovateľ 14 740 500 13 440 500 13 727 280 102,1 

 B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 38 043 38 165 100,3 

  C. Prostriedky Európskej únie 191 901 642 480 968 486 481 995 700 100,2 

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 928 208 601 4 361 774 848 4 203 613 546 96,4 

  

A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov 

     podľa § 17 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 2 736 191 659 3 896 933 716 3 738 772 452 95,9 

 z toho:     

 A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 698 513 474 3 790 609 606 3 632 448 645 95,8 

  A.2. Prostriedky na spolufinancovanie 37 678 185 102 910 646 102 910 646 100,0 

  A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) 174 975 413 183 847 308 183 534 297 99,8 

         z toho:         

          mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústred. orgánu 9 224 839 9 527 769 9 527 769 100,0 

          Počet zamestn. RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 500/2019 13 445 osôb 14 537 osôb 14 493 osôb 99,7 

         z toho: aparát ústredného orgánu 563 osôb 592 osôb 547 osôb 92,4 

         administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 osôb 249 osôb 245 osôb 98,4 

         z toho: aparát ústredného orgánu 163 osôb 165 osôb 150 osôb 90,9 

  A.4. Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 6 353 806 7 081 120 7 080 782 100,0 

         z toho: kód zdroja 111 6 353 806 3 667 656 3 667 621 100,0 

                     kód zdroja 131         0 3 413 464 3 413 161 100,0 

  B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 38 043 38 005 99,9 

 C. Prostriedky EÚ 191 901 642 464 803 089 464 803 089 100,0 

  D. Výdavky kapitoly na realizáciu programov     

Kód Názov programu     

07C Sociálna inklúzia 2 447 118 813 2 790 141 466 2 773 674 898 99,4 

07C0B OP EP pre najodkázanejšie osoby - FEAD 12 653 879 5 453 734 5 453 734 100,0 

07E Tvorba a implementácia politík 203 341 055 220 196 890 220 151 616 100,0 

 Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestn. - MPSVR SR 41 713 813 752 308 791 610 665 306 81,2 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 216 925 948 560 411 341 560 411 341 100,0 

06G Spolu 258 639 761 1 312 720 132 1 171 076 647 89,2 

 Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu   
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0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 18 503 783 38 083 590 38 080 336 100,0 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 45 189 44 372 98,2 

09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 510 000 568 321 568 320 100,0 

0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 19 260 17 357 90,1 

      

  Limitované prostriedky     

 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia 

   sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

   náhradná rodinná starostlivosť 

1 527 006 866 1 653 716 382 1 649 141 184 99,7 

  - štátom platené poistné 309 260 796 320 260 796 320 260 796 100,0 

  - nesystémové dávky sociálneho poistenia 167 980 661 174 980 661 174 980 661 100,0 

  - 13. dôchodok/ do roku 2020 vianočný príspevok dôchodcom/ 152 675 714 307 533 464 305 508 932 99,3 

  - podpora sociálnych služieb 156 063 072 156 063 072 152 571 670 97,8 

  - individuálna štátna pomoc 5 184 761 5 184 761 1 624 073 31,3 

  - národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 36 529 052      747 124 030 609 041 233 81,5 

 

Schválené ukazovatele rozpočtu kapitoly MPSVR SR upravilo MF SR v priebehu roka 

110 rozpočtovými opatreniami, z toho 4 sa týkali úpravy počtu zamestnancov. S úpravou 

výdavkov ŠR (zdroj 111 a 131) súviselo 44 rozpočtových opatrení a prostriedkov EÚ 

a spolufinancovania zo ŠR v rámci OP ĽZ, Operačného programu európskej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby (ďalej aj „OP FEAD“) a OP Technická pomoc 60 rozpočtových opatrení 

a 2 rozpočtové opatrenia (presun medzi zdrojmi) ovplyvnilo výšku výdavkov tak zdroja ŠR ako 

i prostriedkov EÚ. Informácia o najdôležitejších úpravách rozpočtu príjmov a výdavkov kapitoly 

MPSVR SR je súčasťou príslušných častí Správy o hospodárení kapitoly; prehľad všetkých 

rozpočtových opatrení MF SR je uvedený v prílohe č. 2. 

 

V záujme plynulého plnenia úloh ústredného orgánu a organizácií v jeho pôsobnosti 

vykonalo MPSVR SR v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách nad rámec uvedených 

rozpočtových opatrení presuny rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, ktorými sa nemenili 

záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly. 

 

1.2. Príjmy kapitoly 

 

Príjmy kapitoly boli rozpočtované v sume 206 757 442 eur. Rozpočet bol upravený 8 

rozpočtovými opatreniami na sumu 494 447 029 eur. V skutočnosti dosiahli (vrátane 

nerozpočtovaných príjmov) sumu 496 369 864 eur (100,4 %). 

 

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) bol po novelizácii zákona o štátnom rozpočte 

na rok 2020 schválený v sume 14 740 500 eur. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou v roku 

2019, kedy boli úspešne realizované viaceré prevody vlastníctva budov v správe rezortu v sume 

3,6 mil. eur, bol nižší takmer o 4,2 mil. eur. V závere roka, vzhľadom na nepriaznivý vývoj  

plnenia príjmov z dôvodu pandémie koronavírusu, bol rozpočet príjmov, pri súčasnom viazaní 

výdavkov, upravený na 13 440 500 eur (-1,3 mil. eur). K 31. 12. 2020 dosiahli príjmy ŠR (zdroj 

111) 13 727 280 eur (102,1 %) a v medziročnom porovnaní boli nižšie o 5 190 520 eur (27,4 %). 

 

Na plnení záväzného ukazovateľa sa podieľali iné nedaňové príjmy sumou 6 713 082 eur 

(49,0 %), administratívne poplatky a iné poplatky a platby sumou 6 471 763 eur (47,1 %), 

kapitálové príjmy sumou 402 921 eur (2,9 %) a príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

sumou 139 514 eur (1,0 %). 
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Rozhodujúcu časť dosiahnutých príjmov predstavujú príjmy z rozpočtu EÚ (97,1 %), 

ktoré sú hodnotené v časti 1.2.2. 

 

Príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. predstavovali 38 165 eur, z toho na 

zdroji 72e (z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia) 37 906 eur a na zdroji 

72h (od úradu PSVR podľa osobitného predpisu) 259 eur. 

 

Prehľad plnenia príjmov kapitoly v členení podľa organizácií: 
 (v eurách) 

Organizácia Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

IPR 21 200 31 200 31 258 100,2 

RSZP  0 0 3 357 0,0 

CMPODM 0 0 30 0,0 

IA MPSVR SR 0 0 2 011 0,0 

Sústava NIP 2 634 000 3 819 640 4 040 557 105,8 

Sústava ÚPSVR 12 050 300 8 991 387 9 072 344 100,9 

MPSVR SR 10 906 107 6 429 439 6 466 620 100,6 

Odbor PJ 181 145 835 475 175 363 476 753 687 100,3 

Spolu 206 757 442 494 447 029 496 369 864 100,4 

 

Príjmy IPR v sume 31 258 eur (100,2 %) tvoria nedaňové príjmy, a to najmä za prenájom 

pozemkov pod reklamnými panelmi a z prenájmu budov, za stravné, za predaj výrobkov žiakov 

(kozmetika) a iné nedaňové príjmy. Príjmy RSZP v sume 3 357 eur predstavujú príjmy za 

stravné. Príjmy IA MPSVR SR v sume 2 011 eur tvoria príjmy z vratiek, dobropisov a iné 

príjmy. 
 

NIP a IP (ďalej aj „sústava NIP“) dosiahli príjmy v sume 4 040 557 eur (105,8 %), 

medziročne boli nižšie o 276 669 eur (6,4 %). Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy 

z blokových pokút a pokút za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré dosiahli 3 982 438 eur. Ďalšie príjmy súvisia 

najmä s prenájmom budov, poskytovanými ubytovacími službami vo Vzdelávacom 

a rekreačnom stredisku Malá Lučivná (40 925 eur) a v Školiacom zariadení Huty (3 588 eur), 

s dobropismi, s vratkami a s príjmami z predaja kapitálových aktív (3 500 eur). Prostriedky 

prijaté z poistného plnenia (zdroj 72e) predstavujú 740 eur. 

 

ÚPSVR, úrady PSVR a CDR (ďalej aj „sústava ÚPSVR“) dosiahli príjmy v sume  

9 072 344 eur (100,9 %), medziročne boli nižšie o 1 619 526 eur (15,1 %). Nedaňové príjmy 

tvoria najmä vratky z poskytnutých dávok sociálnej pomoci v sume 5 560 053 eur, ktoré 

zaznamenali medziročný pokles o 151 986 eur, vratky z príspevkov poskytnutých v rámci APTP 

v predchádzajúcich rokoch v sume 374 528 eur (pokles o 1 264 126 eur) a odvody za neplnenie 

povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona 

o službách zamestnanosti v sume 1 679 552 eur, ktoré medziročne poklesli o 69 131 eur. Ďalšie 

nedaňové príjmy tvoria príjmy z dobropisov (420 484 eur), za služby poskytované v CDR  

(359 395 eur), ostatné pokuty za porušenie predpisov (275 827 eur), príjmy z prenájmu budov 

a pozemkov (96 845 eur), z predaja kapitálových aktív a pozemkov (28 220 eur) a iné. Príjmy 

z roku 2019 (zdroj 131J) v sume 71 902 eur predstavovali predovšetkým príjmy z vratiek. Príjmy 

podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (36 509 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného 

plnenia (36 250 eur) a prostriedky od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (259 eur). 

 

Príjmy ústredného orgánu, ktoré dosiahli sumu 6 466 620 eur, boli medziročne nižšie 

o 8 472 160 eur. Najvyšší objem príjmov predstavujú prostriedky EÚ na OP FEAD v sume 
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5 793 123 eur. Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR v sume 672 581 eur (105,9 %), tvoria najmä: 

príjem za predaj pozemkov a stavieb v Komárne, Necpaloch, v obci Istebné (371 201 eur), 

platby organizácií za služby (100 134 eur), príjmy z prenájmu (19 475 eur), vrátené finančné 

prostriedky za neoprávnene použité dotácie (92 236 eur) a iné. Prijaté prostriedky z poistného 

plnenia v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72e) dosiahli 916 eur. 

 

Na príjmové účty odboru PJ boli poukázané finančné prostriedky v sume 476 753 687 eur 

(100,3 %), z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 476 202 577 eur, prostriedky na spolufinancovanie 

zo ŠR 536 817 eur a príjmy ŠR (zdroj 111) 14 293 eur (výnosy z úrokov konečných 

prijímateľov). Medziročne boli vyššie o 269 743 505 eur (130,3 %). 

 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie: 
 

(v eurách) 
Ekon. 

klasif. 
Druh príjmu 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie 

v % 

200 Nedaňové príjmy 14 783 500 13 478 285 15 401 120 114,3 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  85 215 152 305 139 515 91,6 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 14 128 885 6 221 818 6 488 725 104,3 

230 Kapitálové príjmy 500 000 361 934 402 921 111,3 

290 Iné nedaňové príjmy 69 400 6 742 228 8 369 959 124,1 

300 Granty a transfery 191 973 942 480 968 744 480 968 744 100,0 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 72 300 258 258 100,0 

311  - granty 0 0 0 0,0 

312  - transfery 72 300 258 258 100,0 

320 Tuzemské kapitálové granty 0 0 0 0,0 

330 Zahraničné granty 0 0 0 0,0 

340 Zahraničné transfery  191 901 642 480 968 486 480 968 486 100,0 

341  - prostriedky z rozpočtu EÚ 191 901 642 480 968 486 480 968 486 100,0 

  Spolu 206 757 442 494 447 029 496 369 864 100,4 

 

Najvyššie príjmy na položke 341 - prostriedky z rozpočtu EÚ predstavujú 96,9 % z 

celkových dosiahnutých príjmov. 

 

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté 

SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi 

 

Príjmy z rozpočtu EÚ, schválené v sume 191 901 642 eur, boli v priebehu roka upravené 

7 rozpočtovými opatreniami. Z dôvodu presunu príjmov z minulých rokov bol schválený 

rozpočet príjmov EÚ zvýšený o 111 579 631 eur a v závere roka boli príjmy v sume 321 335 931 

eur z rovnakého dôvodu viazané. Rozpočtovým opatrením, ktorým boli kapitole zvýšené 

výdavky na realizáciu národných projektov zameraných na udržanie zamestnanosti a na pomoc 

materským školám v čase pandémie, bol rozpočet príjmov EÚ zvýšený o 490 675 280 eur. 

Ďalšie 2 rozpočtové opatrenia znamenali zvýšenie príjmov o 8 147 864 eur a súviseli 

s čiastočným vysporiadaním systémových nezrovnalostí a s vrátením nepoužitých prostriedkov 

od konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku (OP ĽZ). Dvomi rozpočtovými 

opatreniami bez konečného dopadu na výšku príjmov kapitoly boli vysporiadané nezrovnalosti 

z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej aj „OP ZaSI“) v sume 

10 310 383 eur (+-). 
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Príjmy (zdroj EÚ) po úprave rozpočtu v sume 480 968 486 eur, boli plnené v sume 

481 995 700 eur (100,2 %). V medziročnom porovnaní boli o 264 499 232 eur vyššie (121,6 %). 

Príjmy na spolufinancovanie zo ŠR (nerozpočtujú sa) dosiahli 536 817 eur, z toho príjmy 

týkajúce sa l. programového obdobia 1 625 eur. Príjmy ESF - 1. a 2. programové obdobie 

vrátane spolufinancovania zo ŠR dosiahli sumu 13 535 681 eur. 
 

Plnenie príjmov ESF - 1. a 2. programové obdobie: 
(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

Spolufinanc. zo ŠR - 1. progr. obd. (1302) 0 0 1 625 0,0 1 100 

ESF - 2. programové obdobie (11T1) 0 0 3 834 569 0,0 549 721 

Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obd. (11T2) 0 0 129 661 0,0 238 680 

ESF z predch. roka - 2. progr. obd. (13T1) 0 13 113 258 9 569 826 73,0 0 

ESF spolu (11T1+13T1) 0 13 113 258 13 404 395 102,2 549 721 

Spolufinanc. zo ŠR spolu (1302+11T2) 0 0 131 286 0,0 239 780 

ESF spolu vrátane spolufinanc. zo ŠR 0 13 113 258 13 535 681 103,2 789 501 

 

Plnenie príjmov ESF - 3. programové obdobie: 
(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

ESF - 3. programové obdobie (1AC1) 181 145 835 188 264 441 188 986 565 100,4 122 459 507 

Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr.obd. (1AC2) 0 0 405 531 0,0 324 875 

ESF - 3. programové obdobie (3AC1) 0 253 403 852 253 403 852 100,0 69 506 369 

ESF - 3. progr. obd. spolu (1AC1+3AC1) 181 145 835 441 668 293 442 390 417 100,2 191 965 876 

Spolufinancovanie zo ŠR spolu 0 0 405 531 0,0 324 875 

ESF spolu vrátane spolufinanc.  zo ŠR 181 145 835 441 668 293 442 795 948 100,3 192 290 751 

 

Plnenie príjmov Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby: 
 

(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

FEAD (1AK1) 10 755 807 0 0 0,0 0 

FEAD (3AK1) 0 5 793 123 5 793 123 100,0 11 090 427 

FEAD 10 755 807 5 793 123 5 793 123 100,0 11 090 427 

 

Plnenie príjmov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (ďalej aj „IZM“): 
(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

IZM (1AL1) 0 248 711 4 679 444 1 881,5 8 926 533 

IZM (3AL1) 0 20 145 101 15 728 321 78,1 4 963 911 

Spolu 0 20 393 812 20 407 765 100,1 13 890 444 

 

Dosiahnuté príjmy kapitoly MPSVR SR v roku 2020 sú príjmami odboru PJ a aparátu 

ministerstva. Odbor PJ dosiahol príjmy v celkovej výške 476 753 687 eur, ktoré predstavujú 

príjmy prijaté na účet platobnej jednotky z rozpočtu EÚ za schválené a certifikované žiadosti 

o platbu prijímateľov pri implementácii OP ZaSI a OP ĽZ a nerozpočtované príjmy (zmluvné 

pokuty, vratky, nezrovnalosti a vrátenie nezúčtovaných zálohových platieb). Výnosy z úrokov 

konečných prijímateľov (zdroj 111) dosiahli 14 293 eur. Aparát ministerstva odviedol do 

príjmov štátneho rozpočtu príjmy za schválené a certifikované žiadosti o platbu v rámci OP 

FEAD v sume 5 793 123 eur. 
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 1.3. Výdavky kapitoly 
 

Výdavky kapitoly celkom boli rozpočtované v sume 2 928 208 601 eur. V priebehu roka 

bola ich výška i štruktúra ovplyvnená 106 rozpočtovými opatreniami MF SR, čo je v porovnaní 

s rokom 2019 viac o 25 rozpočtových opatrení (o 31 %). Na základe 52 rozpočtových opatrení 

bol rozpočet výdavkov kapitoly zvýšený o 1 915 522 281 eur, naopak 41 rozpočtových opatrení 

malo za následok zníženie rozpočtu o 481 878 778 eur. Výsledkom je zvýšenie schváleného 

rozpočtu o 1 433 643 503 eur. Ďalších 13 rozpočtových opatrení, ktorými boli realizované 

presuny výdavkov medzi programami, hlavnými kategóriami a zdrojmi, nemalo dopad na 

celkový limit výdavkov kapitoly. 

 

Schválený rozpočet kapitoly bol v záujme plnenia úloh a zabezpečenia potrieb rezortu 

zvýšený 52 rozpočtovými opatreniami MF SR o 1 915 522 281 eur, z toho 28 rozpočtových 

opatrení (1 232 899 098 eur) sa týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111 a 131). 

V súlade s § 8 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté viazané prostriedky EÚ 

a spolufinancovania zo ŠR z predchádzajúcich rokov v sume 74 466 549 eur (z toho do 

programu 06G Ľudské zdroje 73 373 752 eur) a viazané kapitálové výdavky ŠR v sume  

9 723 864 eur. Na základe 10 rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov zdroja ŠR 

zvýšený o 878 697 498 eur a 603 147 576 eur (OP ĽZ) v súvislosti s realizáciou opatrení na 

zmiernenie dopadu pandémie koronavírusu COVID-19, konkrétne na projekty Prvá pomoc (+), 

Pomoc materským školám, projekt Pracuj, zmeň svoj život, SOS dotácie, dotácie na odmeny 

v prvej línii pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, dotácie na výživové doplnky, na infekčné príplatky zamestnancom zariadení 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sa ocitli v karanténe, 

dotácie právnickým osobám na ochranné pomôcky, dezinfekciu a iné nevyhnutné materiálové 

zabezpečenie. Z dôvodu nutnosti dofinancovania rozpočtom nezabezpečených potrieb ÚPSVR 

a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej inklúzie, bol rozpočet kapitoly dvomi 

rozpočtovými opatreniami zvýšený o 126 709 516 eur, z toho 73 269 516 eur na dotácie 

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre deti ZŠ 

(strava zadarmo) a 53 440 000 eur na dofinancovanie limitovaných výdavkov v oblasti podpory 

rodiny a kompenzácií sociálnych dôsledkov ŤZP. Ďalšími dvomi rozpočtovými opatreniami bol 

nad rámec limitu výdavkov kapitoly upravený rozpočet aparátu ministerstva o 172 857 750 eur, 

z toho na 13. dôchodok o 154 857 750 eur a na nesystémové dávky sociálneho poistenia a štátom 

platené poistné o 18 000 000 eur. Tromi rozpočtovými opatreniami bol zvýšený rozpočet 

výdavkov ÚPSVR o 11 130 000 eur, z toho z dôvodu „vrátenia“ krátených výdavkov na projekt 

Centrálne úradné doručovanie (ďalej len „CÚD“) v sume 6 440 000 eur. V záujme zlepšenia 

hmotnej zainteresovanosti zamestnancov CDR boli výdavky kapitoly zvýšené o 1 723 865 eur 

a z dôvodu dofinancovania rozpočtom nezabezpečených potrieb v oblasti informačných 

technológií o 9 723 865 eur (3 rozpočtové opatrenia). V záujme vysporiadania časti systémových 

nezrovnalostí za OP ZaSI a OP ĽZ bol rozpočet kapitoly zvýšený o 19 926 553 eur (2 

rozpočtové opatrenia). V záujme zabezpečenia finančných prostriedkov na vrátenie pokút 

uložených inšpektorátmi práce v predchádzajúcich rokoch, na základe súdneho rozhodnutia MF 

SR, dvomi rozpočtovými opatreniami povolilo prekročenie limitu výdavkov o 75 613 eur. MF 

SR piatimi rozpočtovými opatreniami povolilo prekročenie limitu výdavkov o 419 158 eur 

v súvislosti so zabezpečením projektu technickej pomoci financovaného v rámci OP Technická 

pomoc 2014-2020 s názvom „Stabilizácia administratívnych kapacít gestora Horizontálneho 

princípu Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia“ (ďalej len „HP RMŽ a ND“) a v súvislosti so 

zabezpečením realizácie NP „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy“ na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR (ďalej aj „MV 

SR“) MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 48 945 eur. Pre ÚPSVR bola na 
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zabezpečenie realizácie dvoch projektov na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

v Banskej Bystrici a Starej Turej uvoľnená z EFRR suma 486 056 eur (4 rozpočtové opatrenia) 

a na realizáciu aktivít partnera v rámci projektu „Šanca na návrat“ suma 715 100 eur (9 

rozpočtových opatrení). Na projekt Optimalizácia procesov NIP bola z rozpočtu MV SR 

uvoľnená zálohová platba v sume 555 000 eur. Rozpočtovým opatrením z 28. 12. 2020 povolilo 

MF SR prekročiť limit výdavkov ministerstva na OP ĽZ Zamestnanosť (prvok 06G1S01) 

a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (prvok 06G1S04) o 2 596 253 eur. Finančné 

krytie bolo zabezpečené vyššími príjmami na príjmovom účte Platobnej jednotky MPSVR SR 

pre nezrovnalosti a vratky a na samostatnom účte Certifikačného orgánu (MF SR) pre 

nezrovnalosti a vratky. 

 

MF SR vykonalo 41 rozpočtových opatrení, ktorými viazalo rozpočtové výdavky 

kapitoly v sume 481 878 778 eur, z toho 36 rozpočtových opatrení (364 415 829 eur) sa týkalo 

zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR a 5 rozpočtových opatrení (117 462 949 eur) 

prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131). V súvislosti s Delimitačným protokolom o prevode 2 

funkčných miest v prospech Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej 

„MZVaEZ SR“) za zamestnancov dočasne vyslaných na Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli, MF 

SR viazalo 232 620 eur, z toho výdavky na mzdy a platy v sume 150 209 eur. V záujme 

koncoročného mzdového ohodnotenia dvoch zamestnancov Úradu pre ochranu ústavných 

činiteľov a diplomatických misií, ktorí zabezpečovali prepravu a ochranu ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny, boli v prospech ich zamestnávateľa viazané výdavky programu 07E 

v sume 5 398 eur (na koncoročné odmeny a prislúchajúce poistné do fondov). V súvislosti so 

zabezpečením financovania projektu „Šanca na návrat“ z OP ĽZ (prioritná os č. 4) boli 

v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody viazané 

prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 3 710 686 eur (26 rozpočtových opatrení) a 

v súvislosti s projektom Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich 

zavedenie do medicínskej praxe v prospech Ministerstva zdravotníctva SR v sume 464 485 eur 

(8 rozpočtových opatrení). MF SR zaviazalo refundáciou uvoľnené prostriedky ŠR v sume 100 

mil. eur a výdavky z dôvodu neplnenia plánovaných príjmov kapitoly v sume 1,3 mil. eur. 

Z dôvodu presunu výdavkov do nasledujúceho roka boli rozpočtovým opatrením viazané 

kapitálové výdavky v sume 15 924 931 eur, z toho výdavky z predchádzajúcich rokov (zdroj 

131) v sume 6 310 401 eur a nevyčerpané prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

v sume 348 191 835 eur (z toho OP ĽZ 343 362 138 eur a OP FEAD 4 155 115 eur). Zároveň 

MF SR zaviazalo sumu 12 048 822 eur za vysporiadané nezrovnalosti za 2. programové obdobie 

(OP ZaSI). 

 

V roku 2020 bolo vykonaných 13 rozpočtových opatrení s neutrálnym vplyvom, ktoré 

významne ovplyvnili záväzné ukazovatele kapitoly. Presuny medzi programami, zdrojmi 

a hlavnými kategóriami ekonomickej klasifikácie sa týkali výdavkov v sume 350,5 mil. eur, 

z toho prostriedky ŠR predstavovali 316,6 mil. eur (9 rozpočtových opatrení) a prostriedky EÚ a 

spolufinancovania zo ŠR 33,9 mil. eur (4 rozpočtové opatrenia). Rozpočtovým opatrením (č. 30) 

z 12. 5. 2020 MF SR dočasne realokovalo výdavky v sume 300,0 mil. eur v záujme zabezpečenia 

zdrojov na prvotné financovanie projektu na podporu udržania zamestnanosti (podprogram 

06G04), na financovanie SOS dotácií (07C) a ďalších výdavkov súvisiacich s riešením 

mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19 (07E, 0EK0H). Dočasne 

boli preto viazané výdavky sociálnej inklúzie (07C) v sústave ÚPSVR v sume 160,0 mil. eur 

a v aparáte ministerstva v sume 140 mil. eur. Tieto boli do rozpočtu kapitoly vrátené na pôvodný 

účel 5. 8. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 46). Presunom výdavkov z podprogramu 06G04 v sume 

7,0 mil. eur do medzirezortného podprogramu 0EK0H Informačné technológie financované zo 

ŠR - MPSVR SR boli zabezpečené rozpočtom nekryté výdavky ÚPSVR a aparátu ministerstva 
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a presunom sumy 6 009 600 eur do programu 07E boli zabezpečené kapitálové výdavky pre 

ÚPSVR. Rozpočet výdavkov na mzdy CDR bol zvýšený o 970 000 eur v rámci programu 07C 

Sociálna inklúzia. V súvislosti s delimitáciou 119 zamestnancov - informatikov z ÚPSVR do 

aparátu ministerstva k 1. novembru 2020, bol limit miezd aparátu zvýšený o 289 840 eur na 

ťarchu výdavkov ÚPSVR (v rámci programu 07E). Presunom kapitálových výdavkov v sume 

1 500 000 eur z programu 07C do programu 07E bolo zabezpečené dofinancovanie investičnej 

akcie Rekonštrukcia budovy úradu PSVR Nitra. Povolené prekročenia limitu kapitálových 

výdavkov o 610 620 eur na financovanie dotácií investičného charakteru boli realizované pri 

súčasnom viazaní bežných výdavkov schválených na dotácie v pôsobnosti ministerstva. 

Z dôvodu „vrátenia“ v predchádzajúcom roku zapožičaných výdavkov OP ĽZ na financovanie 

potrieb v rámci OP FEAD, bol rozpočtovým opatrením realizovaný presun zdrojov v sume 

4 027 390 eur v prospech OP ĽZ. Z rovnakého dôvodu bol realizovaný presun výdavkov medzi 

zdrojmi OP ĽZ v gescii riadiaceho orgánu v sume 10,0 mil. eur. Povoleným prekročením 

výdavkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR pri súčasnom viazaní výdavkov štátneho rozpočtu 

(zdroj 111) boli vysporiadané systémové nezrovnalosti v rámci OP ĽZ v sume 7 877 731 eur 

a OP ZaSI v sume 12 048 822 eur. 
 

Nad rámec rozpočtových opatrení MF SR bol prostredníctvom automatických elúrov 

vygenerovaných v Rozpočtovom informačnom systéme po certifikácii súhrnných žiadostí 

o platbu realizovaný presun výdavkov z rozpočtu odboru platobnej jednotky jednotlivým 

žiadateľom v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR, IA MPSVR SR, aparát). V 

záujme plynulého plnenia úloh ústredného orgánu a organizácií v jeho pôsobnosti v súlade  

s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách boli vykonané nad rámec uvedených rozpočtových 

opatrení presuny rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, ktorými sa nemenili záväzné 

ukazovatele rozpočtu kapitoly. Suma výdavkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 

(zdroj 72) bola v priebehu roka upravená zo 115 300 eur na 38 043 eur, čerpanie predstavovalo 

38 005 eur. 
 

Výdavky kapitoly celkom, po úprave rozpočtu 4 361 774 848 eur, boli čerpané v sume 

4 203 613 546 eur (96,4 %), v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie o 1 550 668 905 eur (58,5 %). 
 

Výdavky ŠR bez prostriedkov z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 2 736 191 659 eur, po 

úprave rozpočtu 3 896 933 716 eur, boli čerpané v sume 3 738 772 452 eur (95,9 %) 

a medziročne boli vyššie o 1 316 269 251 eur (54,3 %). Z výdavkov ŠR výdavky na 

spolufinancovanie zo ŠR predstavujú 102 910 646 eur a boli plnené na 100,0 %. Výdavky ŠR 

(zdroj 111) boli čerpané v sume 3 632 448 645 eur (95,8 %) a zaznamenali medziročný nárast 

o 1 254 655 013 eur (52,8 %). 
 

Výdavky z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 191 901 642 eur, po úprave rozpočtu 

464 803 089 eur, boli čerpané v sume 464 803 089 eur (100,0 %). Hodnotené sú v časti 1.3.4. 
 

Rozpočtové prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. boli čerpané v sume 

38 005 eur, z toho na zdroji 72e v sume 37 784 eur a na zdroji 72h v sume 221 eur. 
 

Vývoj čerpania výdavkov kapitoly v roku 2019 a 2020 kumulovane: 
(v tis. eur) 

 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rok 2019 172 426 396 890 580 087 789 394 997 667 1 183 232 1 391 780 1 590 482 1 815 868 2 047 664 2 391 018 2 652 945 

rok 2020 254 342 518 362 747 868 1 024 851 1 390 693 1 800 297 2 155 508 2 482 680 2 790 630 3 131 566 3 746 405 4 203 614 
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Vývoj čerpania výdavkov kapitoly podľa mesiacov v roku 2019 a 2020: 
 

(v tis. eur) 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rok 2019 172 426 224 464 183 197 209 307 208 273 185 565 208 548 198 702 225 386 231 796 343 354 261 927 

rok 2020 254 342 264 020 229 506 276 983 365 842 409 604 355 211 327 172 307 950 340 936 614 839 457 209 

 

 

Na vyššie čerpanie výdavkov v mesiacoch november 2019 a 2020 malo vplyv 

poskytnutie vianočného príspevku dôchodcom v roku 2019 a 13. dôchodku v roku 2020. 

 

Čerpanie výdavkov podľa organizácií: 
(v eurách) 

Organizácia 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť Plnenie v % 

IPR 2 995 276 3 211 341 3 211 004 100,0 

RSZP  783 976 780 976 780 965 100,0 

CMPODM 592 310 578 049 577 717 99,9 

IA MPSVR SR 1 122 825 22 439 108 22 438 701 100,0 

Sústava NIP 15 105 074 15 675 389 15 673 401 100,0 

Sústava ÚPSVR 1 857 094 468 3 205 881 640 3 058 276 302 95,4 

MPSVR SR 833 588 724 1 061 889 115 1 051 336 226 99,0 
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Odbor PJ 216 925 948 51 319 230 51 319 230 100,0 

Spolu 2 928 208 601 4 361 774 848 4 203 613 546 96,4 

 

V rozpočte kapitoly boli rozpočtované tzv. limitované prostriedky v sume 

2 354 700 922 eur, po úprave rozpočtu 3 364 863 166 eur, ktoré boli čerpané v sume 

3 213 128 549 eur (95,5 %) a z celkových výdavkov kapitoly MPSVR SR predstavovali 

76,4 %. 

 
 (v eurách) 

Druh limitovaných prostriedkov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie 

v % 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie  1 527 006 866 1 653 716 382 1 649 141 184 99,7 

  sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,     

  náhradná rodinná starostlivosť - ÚPSVR     

- nesystémové dávky sociálneho poistenia - MPSVR SR  167 980 661 174 980 661 174 980 661 100,0 

- 13. dôchodok (do roku 2020 vianočný príspevok  

dôchodcom - MPSVR SR) 

152 675 714 307 533 464 305 508 932 99,3 

- podpora sociálnych služieb - MPSVR SR 156 063 072 156 063 072 152 571 670 97,8 

- štátom platené poistné - MPSVR SR 309 260 796 320 260 796 320 260 796 100,0 

- individuálna štátna pomoc - ÚPSVR 5 184 761 5 184 761 1 624 073 31,3 

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

  zamestnateľnosti 

36 529 052 747 124 030 609 041 233 81,5 

    z toho: ÚPSVR 32 800 000 737 729 750 599 664 697 81,3 

Limitované prostriedky spolu 2 354 700 922 3 364 863 166 3 213 128 549 95,5 

 

 

Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2019 a 2020 

kumulovane: 
 

(v tis. eur) 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rok 2019 120 404 227 756 333 546 439 406 544 976 652 163 757 556 878 436 1 020 686 1 137 879 1 246 351 1 355 470 

rok 2020 186 576 316 550 446 006 572 010 703 013 835 693 968 213 1 108 178 1 243 234 1 384 902 1 518 195 1 649 141 
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 Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2019 a 2020 

                                                                podľa mesiacov:                                                                  
                                                                                                                                  (v tis. eur) 

 

Schválený rozpočet limitovaných prostriedkov sústavy ÚPSVR na sociálnu inklúziu bol 

upravený 4 rozpočtovými opatreniami MF SR na 126 709 516 eur. Rozpočtovým opatrením 

z 21. 1. 2020 boli zabezpečené výdavky na dotácie na „stravu zadarmo“ v sume 73 269 516 eur 

(presun z kapitoly Všeobecná pokladničná správa) a rozpočtovým opatrením z 23. 11. 2020 

výdavky v sume 53 440 000 eur na dofinancovanie rodičovského príspevku vrátane 

pandemického rodičovského príspevku a kompenzácií sociálnych dôsledkov ŤZP, najmä 

príspevku na opatrovanie, ktorý bol s účinnosťou od 1. 7. 2020 zvýšený. Ďalšie 2 rozpočtové 

opatrenia nemali dopad na konečnú výšku limitovaných výdavkov, realokáciou prišlo dočasne 

k ich zníženiu o 160,0 mil. eur v prospech opatrení na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej 

situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu; následne boli do rozpočtu limitovaných výdavkov 

„vrátené“. 

 

Skutočné limitované výdavky sústavy ÚPSVR v sume 1 649 141 184 eur boli 

v porovnaní so schváleným rozpočtom vyššie o 122 134 318 eur. Medziročne vzrástli  

o 293 671 130 eur. Komentár uvádza časť 1.3.3. 

 

 Limitované prostriedky sústavy ÚPSVR podľa účelu: 
 

                                                                                         (v eurách) 

Kód 
Názov podprogramu/ prvku 

Schválený Upravený Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel  

programu rozpočet rozpočet 2020 2019 2020-2019 

07C0101 Dávka v hmotnej núdzi 123 400 000 114 497 501 114 092 057 112 141 408 1 950 649 

07C0102 Dotácia na výkon osobitného príjemcu 160 000 121 998 114 419 130 505 -16 086 

07C0103 Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi    8 120 000 299 304 262 879 4 710 236 -4 447 357 

07C0104 Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej 

núdzi 
1 600 000 1 167 406 1 149 267 1 326 661 -177 394 

07C0106 Náhradné výživné 5 850 000 6 135 169 6 109 426 5 233 469 875 957 

07C0201 Prídavok na dieťa 334 472 320 338 448 185 337 955 349 328 016 860 9 938 489 

07C0202 Rodičovský príspevok 551 270 100 581 673 663 581 649 374 377 345 864 204 303 510 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rok 2019 120 404 107 352 105 790 105 860 105 570 107 187 105 393 120 880 142 250 117 193 108 472 109 119 

rok 2020 186 576 129 974 129 456 126 004 131 003 132 680 132 520 139 965 135 056 141 668 133 293 130 946 
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07C0206 Ostatné príspevky na podporu rodiny 48 800 000 47 125 144 47 079 218 47 471 743 -392 525 

07C020B Príspevok na starostlivosť o dieťa 4 755 850 293 617 240 029 2 768 671 -2 528 642 

07C020D Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa 

0 83 948 977 80 610 889 56 899 583 23 711 306 

07C03 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 423 467 850 453 614 332 453 504 569 395 881 578 57 622 991 

07C0501 Náhradná rodinná starostlivosť 25 110 746 26 391 086 26 373 708 23 543 476 2 830 232 

 07C Limitované prostriedky  ÚPSVR  1 527 006 866 1 653 716 382 1 649 141 184 1 355 470 054 293 671 130 

 

Schválený rozpočet limitovaných prostriedkov MPSVR SR na sociálnu inklúziu bol v 

priebehu roka zvýšený o 172 857 750 eur, z toho na 13. dôchodok o 154 857 750 eur. Skutočné 

výdavky dosiahli 953 322 059 eur (99,4 %) a medziročne vzrástli o 291 317 908 eur. 

  

 Limitované prostriedky MPSVR SR: 
                         (v eurách) 

Kód 
Názov programu 

Schválený Upravený  Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel 

programu rozpočet rozpočet 2020 2019 2020-2019 

07C0A Podpora sociálnych služieb 156 063 072 156 063 072 152 571 670 132 908 179 19 663 491 

07C020A Štátom platené poistné  309 260 796 320 260 796 320 260 796 280 959 736 39 301 060 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia 167 980 661 174 980 661 174 980 661 93 817 663 81 162 998 

07C07 
13. dôchodok (do roku 2020 vianočný 

príspevok dôchodcom) 
152 675 714 307 533 464 305 508 932 154 318 573 151 190 359 

07C Limitované prostriedky MPSVR SR 785 980 243 958 837 993 953 322 059 662 004 151 291 317 908 

 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Výdavky kapitoly v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané: 
 

         (v eurách) 

Ekon. 

klasif. 
Druh výdavku 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie 

v % 

600 Bežné výdavky 2 921 854 795 4 349 988 626 4 191 827 662 96,4 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 174 975 413 207 237 368 206 924 357 99,8 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 63 558 645 76 852 498 76 744 231 99,9 

630 Tovary a služby 157 125 656 132 396 636 128 782 529 97,3 

640 Bežné transfery 2 526 195 081 3 933 502 124 3 779 376 545 96,1 

700 Kapitálové výdavky 6 353 806 11 786 222 11 785 884 100,0 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 429 470 10 700 691 10 700 353 100,0 

720 Kapitálové transfery 924 336 1 085 531 1 085 531 100,0 

        Spolu 2 928 208 601 4 361 774 848 4 203 613 546 96,4 

 

Bežné výdavky rozpočtované v sume 2 921 854 795 eur, po úprave rozpočtu 

4 349 988 626 eur, boli čerpané v sume 4 191 827 662 eur (96,4 %), medziročne boli vyššie 

o 1 547 093 677 eur (58,8 %). 

 

Bežné výdavky ŠR boli čerpané v sume 3 730 985 709 eur (95,9 %), z toho výdavky ŠR 

(zdroj 111) v sume 3 628 781 024 eur (95,8 %) a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 

102 204 685 eur (100,0 %). Bežné výdavky z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 460 803 948 eur 

(100,0 %) a bežné výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v sume 38 005 eur. 

V porovnaní s rokom 2019 boli bežné výdavky ŠR (zdroj 111) vyššie o 1 254 292 932 eur  

(52,8 %), výdavky na spolufinancovanie zo ŠR vyššie o 61 449 590 eur a výdavky z rozpočtu 

EÚ vyššie o 231 375 752 eur. 
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V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované výdavky na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 174 975 413 eur, po rozpočtových opatreniach 

207 237 368 eur. Skutočné čerpanie predstavuje 206 924 357 eur (99,8 %) a v medziročnom 

porovnaní predstavuje nárast o 19 724 047 eur (10,5 %). Výdavky ŠR (zdroj 111), ktoré boli 

rozpočtované v sume 174 975 413 eur, po úprave rozpočtu 183 847 308 eur, boli čerpané v sume 

183 534 297 eur (99,8 %). V porovnaní s rokom 2019 bolo čerpanie vyššie o 16 884 645 eur 

(10,1 %), čo zodpovedá percentu valorizácie premietnutému v schválenom rozpočte na rok 2020. 

Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli 

čerpané v sume 23 390 060 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie zo ŠR 4 034 439 eur 

a prostriedky EÚ v sume 19 355 621 eur, čo je na úrovni upraveného rozpočtu. Výdavky na 

mzdy z prostriedkov OP ĽZ, OP FEAD, OP Technická pomoc (HP RMŽ a ND) a Regionálneho 

operačného programu (ďalej len „ROP“) medziročne vzrástli o 2 839 402 eur, a to najmä 

z dôvodu možnosti čerpania osobných výdavkov v rámci príslušných národných projektov. 

Podrobnejší komentár je uvedený v časti 1.6. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované v sume 63 558 645 eur, po úprave 

rozpočtu 76 852 498 eur, bolo čerpané v sume 76 744 231 eur (99,9 %) a v medziročnom 

porovnaní predstavuje nárast o 7 160 822 eur (10,3 %). Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané 

v sume 68 218 561 eur (99,8 %) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 6 452 979 

eur (10,4 %). Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov boli čerpané v sume 8 525 670 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 453 272 

eur a prostriedky EÚ v sume 7 072 398 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní 

z prostriedkov OP ĽZ, OP FEAD, OP Technická pomoc (HP RMŽ a ND) a ROP medziročne 

vzrástli o 707 850 eur. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii priamo súvisí s čerpaním v kategórii 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, s čerpaním výdavkov kategórie 630 na odmeny 

zamestnancov mimopracovného pomeru a kategórie 640 na odchodné a odstupné. Na doplnkové 

dôchodkové sporenie za zamestnancov aparátu ministerstva a organizácií v pôsobnosti 

ministerstva boli čerpané výdavky v sume 4 169 261 eur, tieto výdavky neboli v schválenom 

rozpočte zabezpečené 

 

Tovary a služby rozpočtované v sume 157 125 656 eur, po úprave rozpočtu 132 396 636 

eur, boli čerpané v sume 128 782 529 eur (97,3 %) a medziročne boli vyššie o 24 886 085 eur 

(24,0 %). Prostriedky ŠR v tejto kategórii boli čerpané v sume 108 001 457 eur (96,8 %) 

a medziročne boli vyššie o 26 597 822 eur, v tom spolufinancovanie zo ŠR 3 679 574 eur. 

Prostriedky z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 20 743 067 eur (pokles o 1 687 147 eur) 

a výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v sume 38 005 eur. Výdavky ŠR (zdroj 

111) boli čerpané v sume 104 321 883 eur (nárast o 26 893 309 eur), z toho výdavky 

ministerstva a rozpočtových organizácií na prevádzku a činnosť v sume 57 149 086 eur (nárast 

o 8 208 963 eur) a výdavky na informačné technológie financované zo ŠR (podprogram 0EK0H) 

v sume 37 499 614 eur (nárast o 17 301 187 eur). Na tovary a služby súvisiace s realizáciou 

politík boli čerpané výdavky v sume 8 631 068 eur a na vysporiadanie nezrovnalostí 

kvantifikovaných v rámci OP ĽZ v sume 1 042 115 eur. Podrobné údaje sú uvedené v prílohe  

č. 4. 

 

Podiel čerpaných výdavkov na tovary a služby na celkových výdavkoch kapitoly 

predstavoval 3,1 %; v porovnaní s rokom 2019 zaznamenal pokles o 0,8 %. 

 

Na čerpaní výdavkov na tovary a služby sa podieľali výdavky za: 
 

- služby 50 737 378 eur (39,4 %), 

- energie, vodu a komunikácie 27 377 372 eur (21,2 %), 
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- rutinnú a štandardnú údržbu 22 869 703 eur (17,8 %), 

- materiál 22 817 028 eur (17,7 %),  

- nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 2 717 948 eur (2,1 %), 

- dopravné 1 499 335 eur (1,2 %),  

- cestovné náhrady 763 765 eur (0,6 %). 

 

Až 62,1 % výdavkov kategórie tovary a služby bolo čerpaných v sústave ÚPSVR 

(79 949 222 eur), z toho výdavky zdroja 111 dosiahli 63 511 084 eur (medziročný nárast 

o 13 554 332 eur). Na prevádzku a činnosť organizácií (vrátane CDR) bolo vyčerpaných 

48 419 820 eur (nárast o 7 403 793 eur), na informačné technológie financované zo ŠR 

13 457 374 eur (nárast o 6 433 547 eur) a na tovary a služby súvisiace s realizáciou politík  

1 633 890 eur. 
 

V ústrednom orgáne dosiahli celkové výdavky kategórie 630 tovary a služby sumu 

39 921 262 eur, z toho výdavky zdroja 111 sumu 36 747 942 eur. Až 63,7 % výdavkov aparátu 

ministerstva predstavovali výdavky na informačno-komunikačné technológie v sume 23 404 334 

eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom boli vyššie o 13 864 334 eur a v porovnaní s rokom 

2019 vyššie o 10 475 542 eur. Na zabezpečenie prevádzky a činnosti ministerstva boli čerpané 

výdavky v sume 5 363 779 eur (medziročný nárast o 1 059 002 eur), z toho 65,5 % (3 511 499 

eur) predstavovali výdavky položky 637 Služby. Výdavky na energie, nákup materiálu, 

dopravné, údržbu budov a prenájom boli čerpané v sume 1 830 931 eur. Aparát vyčerpal na 

pracovné cesty 21 349 eur, z toho na zahraničné pracovné cesty 636 eur, na preklady a tlmočenie 

15 115 eur, školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie 108 347 eur, monitoring médií, 

poskytovanie a využívanie spravodajského servisu 27 346 eur a iné. Na zabezpečenie úloh 

súvisiacich s výberovými štatistickými zisťovaniami o cene práce a na prvotné financovanie NP 

boli čerpané výdavky v sume 5 044 818 eur /06G0404/. V súvislosti s epidemiologickou 

situáciou boli pre zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately zabezpečené ochranné pomôcky, rúška, respirátory, ochranné obleky, ochranné štíty 

a dezinfekcia v sume 2  776 597 eur. 
 

Výdavky na prevádzku a činnosť ďalších 13 rozpočtových organizácií v pôsobnosti 

ministerstva dosiahli 3 365 487 eur. 
 

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie boli výdavky kategórie 630 zdroja 111 (ŠR) na 

prevádzku a činnosť ministerstva a rozpočtových organizácií rezortu (57 149 086 eur) použité 

najmä na úhrady za energie a vodu (6 910 443 eur), poštové služby (7 112 590 eur), všeobecný 

materiál (4 800 936 eur), všeobecné a špeciálne služby (spolu 8 387 479 eur), prenájom budov  

(2 113 908 eur), údržbu budov (2 651 126 eur), pohonné hmoty a servis motorových vozidiel  

(1 159 472 eur). Obligatórne výdavky na stravovanie zamestnancov dosiahli 7 116 367 eur, 

príspevky zamestnancom na rekreácie 1 295 851 eur a prídel do sociálneho fondu 2 645 682 eur. 

Na potraviny boli, najmä v CDR, čerpané výdavky v sume 2 907 873 eur a na základe dohôd 

výdavky v sume 1 494 822 eur. Uvedených 15 výdavkových titulov predstavuje viac ako 85,0 % 

výdavkov kategórie 630 na prevádzku a činnosť ministerstva a rozpočtových organizácií rezortu. 

 

Bežné transfery rozpočtované v sume 2 526 195 081 eur, po úprave rozpočtu 

3 933 502 124 eur, boli poskytnuté v sume 3 779 376 545 eur (96,1 %). Medziročne boli vyššie 

o 1 495 322 723 eur (65,5 %) a ich podiel na výdavkoch kapitoly dosiahol 89,9 %. Bežné 

transfery z prostriedkov ŠR boli poskytnuté v sume 3 365 743 683 eur (95,6 %), z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 93 037 400 eur (100,0 %) a bežné transfery EÚ 413 632 862 eur  

(100,0 %). Bežné transfery ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté v sume 3 272 706 283 eur (95,5 %) a 
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v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie o 1 204 061 999 eur (58,2 %). Transfery z prostriedkov 

EÚ zaznamenali medziročný nárast v sume 230 223 943 eur (125,5 %). 
 

Bežné transfery boli poskytnuté: 
(v eurách) 

 
Bežné transfery 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie v 

% 

641 v rámci verejnej správy 69 424 710 257 979 425 230 260 012 89,3 

642 jednotlivcom a neziskovým právn. osobám 2 455 959 371 3 651 313 389 3 524 892 118 96,5 

644 nefinančným subjektom a PO 300 000 23 637 531 23 637 531 100,0 

649 do zahraničia 511 000 571 779 586 884 102,6 

 Spolu 2 526 195 081 3 933 502 124 3 779 376 545 96,1 

 

Na činnosť príspevkovej organizácie IVPR v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bol 

v rámci bežných transferov schválený transfer v sume 564 084 eur, po úprave rozpočtu v sume 

577 084 eur, ktorý bol poskytnutý v tejto sume. 

 

IPR poskytol bežné transfery v sume 11 479 eur (100,0 %) na odchodné a nemocenské 

dávky, RSZP v sume 4 443 eur (100,0 %) na odchodné a nemocenské dávky a CMPODM 

v sume 10 430 eur (100,0 %) na odstupné, nemocenské dávky a príplatky k náhrade za PN. 

Sústava NIP poskytla bežné transfery v sume 236 806 eur (100,0 %) na nemocenské dávky 

a príplatky k náhrade za PN (71 497 eur), odstupné (97 826 eur), odchodné (66 595 eur) a na 

členský príspevok medzinárodnej organizácii Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (888 eur). 

 

 IA MPSVR SR poskytla bežné transfery v sume 10 532 574 eur (100,0 %), z toho z 

prostriedkov EÚ a spolufinancovania OP ĽZ v sume 10 186 756 eur (v tom obciam 5 724 386 

eur a mimovládnym organizáciám 4 184 129 eur). Na realizáciu národných projektov v rámci 

prioritnej osi 3 - Zamestnanosť poskytla 2 219 417 eur (NP Inštitút sociálnej ekonomiky, 

Podpora kvality sociálneho dialógu) a národných projektov prioritnej osi 4 - Sociálne začlenenie 

7 958 811 eur (NP Terénna sociálna práca v obciach I, Podpora vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej úrovni, Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - 

Podpora transformačných tímov, Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, 

Kvalita sociálnych služieb, Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Podpora 

a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce). Z prostriedkov ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté 

transfery v sume 321 872 eur na realizáciu niektorých výdavkov na NP za viac rozvinutý región 

(výdavky neoprávnené z OP ĽZ), na nemocenské dávky v sume 3 055 eur, na odstupné 13 028 

eur, na odchodné 6 710 eur a na členský príspevok medzinárodnej organizácii 1 500 eur. 

 

V sústave ÚPSVR boli poskytnuté bežné transfery v sume 2 728 644 484 eur (94,9 %), 

z toho bežné transfery ŠR v sume 2 364 289 705 eur (94,2 %), v tom spolufinancovanie zo ŠR 

83 177 985 eur (100,0 %) a z rozpočtu EÚ 364 354 779 eur (100,0 %). Medziročne boli bežné 

transfery vyššie o 1 155 166 719 eur (73,4 %). Bežné transfery zo ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté 

v sume 2 281 111 720 eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 878 797 393 eur 

(62,7 %). 

 

V rámci bežných transferov zo ŠR boli limitované prostriedky pre sústavu ÚPSVR: 

 

- na výdavky na pomoc v hmotnej núdzi, podporu rodiny, kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia a náhradnú rodinnú starostlivosť uhrádzané prostredníctvom 

úradov PSVR, ktoré tvoria 43,6 % bežných transferov kapitoly a boli rozpočtované v sume 

1 527 006 866 eur, po úprave rozpočtu 1 652 198 251 eur. Na uvedené výdavky bolo v tejto 
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kategórii vykázané účtovné čerpanie v sume 1 647 935 158 eur (99,7 %) a medziročne boli 

vyššie o 293 677 700 eur (21,7 %), 

 

- na individuálnu štátnu pomoc veľkým investorom na tvorbu nových pracovných miest 

rozpočtované v sume 5 184 761 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 1 624 073 eur (31,3 %) 

a medziročne boli nižšie o 34 938 eur (2,1 %), 

 

- na národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti rozpočtované v sume  

32 800 000 eur, po úprave rozpočtu 737 306 077 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 599 241 024 

eur (81,3 %). Medziročne boli mnohonásobne vyššie (o 577 681 683 eur) vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu, ktorá v roku 2020 nastala v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

spôsobenou COVID-19. 

 

 Nad rámec prostriedkov zo ŠR (zdroj 111) ÚPSVR a úrady PSVR poskytli: 

z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR (OP ĽZ): 

- bežné transfery na APTP v sume 447 214 697 eur; (prioritná os Zamestnanosť a Zamestnávanie 

mladých). Výdavky na APTP spolu tak dosiahli 1 046 455 721 eur, čo je v porovnaní s rokom 

2019 viac o 854 203 211 eur, 

- bežné transfery na národné projekty sociálnej inklúzie v sume 315 027 eur (prioritná os 

Sociálne začlenenie). 

 

Ďalej z bežných transferov boli poskytnuté transfery v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (4 128 124 eur) a transfery poskytnuté neštátnym subjektom  

(22 157 550 eur). 

 

Na základe novely nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. úrady PSVR poskytli v októbri 

až decembri 2020 dotácie fyzickým osobám, ktoré z dôvodu pandémie prišli o zdroj príjmu 

a neboli oprávnené na pomoc z projektu udržania zamestnanosti - tzv. SOS dotácie v sume  

3 865 516 eur. 

 

Na odstupné, odchodné a náhradu príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti ÚPSVR 

a úrady PSVR vyčerpali 1 407 209 eur a CDR 465 689 eur. 

 

V rámci bežných transferov boli limitované prostriedky pre ministerstvo: 

 Výdavky na plnenia, ktoré podľa  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov uhrádza štát prostredníctvom kapitoly MPSVR SR, boli rozpočtované v 

sume 167 980 661 eur, po úprave rozpočtu 174 980 661 eur. Preddavky vo výške upraveného 

rozpočtu v sume 174 980 661 eur boli k 31. 12. 2020 poukázané na osobitné účty Sociálnej 

poisťovne, Ministerstva obrany SR, MV SR a Ministerstva spravodlivosti SR podľa zmlúv a 

dodatku o poukazovaní rozpočtových prostriedkov na úhradu nákladov na dávky a o ich 

zúčtovaní. Skutočné čerpanie predmetných dávok (vyplývajúce z predloženého zúčtovania) bolo 

vo výške 173 800 416 eur. V medziročnom porovnaní boli tzv. nesystémové dávky sociálneho 

poistenia vyššie o 79 658 994 eur (84,6 %), v tom 89 672 824 eur predstavovali výdavky na 

úhradu minimálneho dôchodku. Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými 

prostriedkami ŠR v sume 1 180 245 eur je predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za 

rok 2020. 

 Vo väzbe na zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov bola rozpočtovaná suma 152 675 714 eur, po úprave rozpočtu 307 533 464 eur. 
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MPSVR SR poukázalo dotknutým organizáciám finančné prostriedky na 13. dôchodok na rok 

2020 vo výške 305 508 932 eur. Skutočné čerpanie bolo 303 803 959 eur (medziročný nárast 

o 153 893 102 eur, t. j. o 102,7 %), v tom doplatky vianočného príspevku za rok 2019 v sume 

3 149 715 eur. Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými prostriedkami ŠR v sume 

1 704 973 eur bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2020. 

 

Štátom platené poistné na starobné poistenie a povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za 

osoby podľa § 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov bolo rozpočtované v sume 309 260 796 eur, po úprave rozpočtu 320 260 796 eur. V 

súlade s výnosom MPSVR SR č. 9/2005 - II/1 bolo poukázané poistné Sociálnej poisťovni 

v sume 320 260 796 eur (100,0 %). V priebehu roka 2020 Sociálna poisťovňa  v súvislosti 

s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnou od 1. 1. 2018 naďalej 

vykonávala systémové kontroly súbehu poistného štátu s povinným dôchodkovým poistením. 

Napriek tomu vykázala Sociálna poisťovňa čerpanie v sume 320 959 489 eur, čo je medziročný 

nárast o 10,1 % (29 520 100 eur). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými 

rozpočtovými prostriedkami v sume 698 693 eur bude predmetom zúčtovania finančných 

vzťahov so ŠR za rok 2020. Prehľad o výdavkoch na nesystémové dávky, štátom platené poistné 

a 13. dôchodok sa uvádza v prílohe č. 6. 

 

MPSVR SR poskytlo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych 

služieb. Na základe predložených žiadostí a uzatvorených zmluvných vzťahov so 197 obcami 

a mestami a s 392 neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb boli poskytnuté z rozpočtu 

kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb na rok 2020 výdavky v sume 

153 592 973 eur, z toho 58 715 290 eur pre verejných poskytovateľov (402 zariadení) a 94 877 

683 eur pre neverejných poskytovateľov (792 zariadení) sociálnych služieb (príloha č. 10). 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 156 063 072 eur nebol v priebehu roka upravený. 

Skutočné výdavky dosiahli sumu 149 795 073 eur. 

 

V súlade s § 71 ods. 6 a ods. 7 predmetného zákona bol finančný príspevok na 

financovanie sociálnej služby pre verejných poskytovateľov poskytnutý na nasledovné druhy 

sociálnych služieb: denný stacionár (2 655 534 eur), domov sociálnych služieb (1 085 441 eur), 

nocľaháreň (770 432 eur), špecializované zariadenie (1 454 544 eur), útulok (1 153 800 eur), 

zariadenie podporovaného bývania (21 528 eur), zariadenie núdzového bývania (232 200 eur), 

zariadenie opatrovateľskej služby (7 590 371 eur) a zariadenie pre seniorov (43 751 440 eur). 

V súlade s § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách bol finančný príspevok na poskytovanie 

sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov poskytnutý na nasledovné druhy sociálnych 

služieb: denný stacionár (5 280 723 eur), domov sociálnych služieb (13 363 140 eur), nocľaháreň 

(1 179 187 eur), špecializované zariadenie (16 636 927 eur), zariadenie podporovaného bývania 

(1 078 946 eur), rehabilitačné stredisko (753 516 eur), zariadenie opatrovateľskej služby 

(6 315 020 eur) a zariadenie pre seniorov (50 270 224 eur). Poznamenávame, že v nadväznosti 

na nariadenie vlády SR č. 70/2020 Z. z., bol finančný príspevok pre nocľahárne s účinnosťou od 

1. 4. 2020 zvýšený o 30 eur na klienta. 

 

K 31. 12. 2020 boli od 272 prijímateľov finančného príspevku vrátené na účet 

ministerstva finančné prostriedky v sume 3 797 900 eur, z toho 883 160 eur od verejných 

poskytovateľov sociálnej služby a 2 914 740 eur od neverejných poskytovateľov sociálnej 

služby, predovšetkým z dôvodu neobsadených miest v zariadeniach sociálnych služieb. 
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V súvislosti s pandémiou koronavírusu a snahy o zmiernenie jej dôsledkov v zariadeniach 

sociálnych služieb nastali zmeny vo výpočte vratiek za neobsadené miesta v zariadeniach. 

 

Výdavky poskytnuté na spolufinancovanie sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych 

službách v roku 2020 boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 16 886 894 eur (12,7 %), a to 

najmä z dôvodu úpravy výšky finančného príspevku v súlade s nariadením vlády SR č. 175/2019 

Z. z. od 1. 1. 2020.  

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení  neskorších 

predpisov a nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií 

v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov, boli 

aparátom ministerstva poskytnuté dotácie na rok 2020 formou bežných transferov v sume  

37 835 315 eur (88,4 %), čo je takmer 19 krát viac ako v predchádzajúcom roku. Sumu 

3 865 516 eur vyplatili počas druhej vlny epidémie COVID-19 úrady práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

 

Dotácie boli čerpané: 

 

- v súlade s § 3 na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v sume 874 921 eur pre 107 žiadateľov, z toho na protidrogovú 

politiku 9 697 eur, 

 

- v súlade s § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. na odmeny v prvej 

línii zamestnancom zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v sume 21 985 940 eur (pre 29 994 zamestnancov), 

 

- v súlade s § 6 na podporu rekondičných aktivít v sume 484 500 eur pre 7 žiadateľov, z toho 

dotácia v sume 461 100 eur zameraná na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a na podporu 

obnovenia psychickej a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného, 

predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá 

nárok na príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Prostredníctvom 3 subjektov - Konfederácie odborových zväzov SR, Odborového zväzu 

potravinárov SR a Jednoty dôchodcov na Slovensku - sa zúčastnilo rekondičných pobytov 9 222 

osôb. 

 

- v súlade s § 7 na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti v sume 

52 003 eur pre 21 žiadateľov, 

 

- v súlade s § 8 na podporu edičnej činnosti v sume 155 455 eur pre 22 žiadateľov, 

 

- v súlade s § 9a na podporu rodovej rovnosti v sume 18 180 eur pre 3 žiadateľov, 

 

- v súlade s § 9 ods. 1 a 2 na podporu humanitárnej pomoci v sume 613 190 eur pre 1 103 osôb 

v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu 

riešenia tejto situácie, z toho na zmiernenie následkov povodní v sume 177 800 eur pre 297 

žiadateľov a na zmiernenie následkov požiaru v sume 23 400 eur pre 54 žiadateľov, 

 

- v súlade s § 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v rámci § 9 

poskytnuté po vyhlásení mimoriadnej situácie SOS dotácie za obdobie marec až august v sume 
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11 601 803 eur. Spolu s SOS dotáciami poskytnutými za október až december prostredníctvom 

úradov PSVR dosiahli 15 467 319 eur. 

 

- na podporu humanitárnej pomoci právnickým osobám podľa § 9 ods. 3 a 4 boli poskytnuté 

výdavky v sume 2 049 324, z toho na výživové doplnky pre klientov a zamestnancov zariadení 

sociálnych služieb v sume 1 380 969 eur, na infekčné príplatky zamestnancom zariadení 

v karanténe v sume 273 364 eur a na zabezpečenie nevyhnutných potrieb na prevenciu 

a zmiernenie následkov pandémie výdavky v sume 394 991 eur. 

 

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté 

obciam v sume 7 136 470 eur, vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti v sume 9 242 875 eur, neziskovým organizáciám v sume 5 342 661 eur, občianskym 

združeniam v sume 2 132 275 eur, cirkevným organizáciám v sume 1 310 889 eur, odborovým 

organizáciám v sume 211 100 eur, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v sume 244 052 

eur a fyzickým osobám (vrátane dotácií poskytnutými úradmi PSVR) v sume 16 080 510 eur 

(prílohy č. 7, 8 a 9). 

 

 Bežný transfer odborovým organizáciám - Konfederácii odborových zväzov SR, 

Nezávislým kresťanským odborom Slovenska a Konfederácii umenia a kultúry SR - na úhradu 

nákladov vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 

v súlade s § 149 Zákonníka práce bol poskytnutý v sume 809 300 eur (100,0 %). 

 

Ústredný orgán poskytol bežné transfery v sume 1 218 427 eur (100,0 %) na členský 

príspevok na rok 2020 Medzinárodnej organizácii práce (568 320 eur), nemocenské dávky 

a príplatky k náhrade za PN (70 438 eur), odstupné (484 210 eur) a odchodné (94 513 eur). 

 

Odbor PJ poskytol bežné transfery v sume 48 888 020 eur (100,0 %). Ich použitie je 

komentované v časti 1.3.4. 

 

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 6 353 806 eur boli v priebehu roka upravené 

na 11 786 222 eur, v tom výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) na 7 081 120 eur a prostriedky EÚ 

a spolufinancovania zo ŠR na 4 705 102 eur. Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív 

rozpočtových organizácií po úprave rozpočtu predstavovali 10 700 691 eur a kapitálové transfery 

1 085 531 eur. 

 

 Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ŠR (zdroj 111) v sume 6 353 806 eur bol 

šiestimi rozpočtovými opatreniami (zdroj 111 a 131) navýšený o sumu 16 652 245 eur, z toho 

presunuté rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov predstavovali sumu 9 723 865 eur, 

výdavky na dotácie presunuté z bežných transferov sumu 610 620 eur a výdavky na 

rekonštrukciu administratívnych budov úradov PSVR v správe ÚPSVR presunuté z bežných 

výdavkov v sume 6 009 600 eur. Výdavky nadobudnuté povoleným prekročením schváleného 

limitu predstavovali 308 160 eur (zabezpečenie informačných systémov). 

 

K 31. 12. 2020 boli nevyčerpané prostriedky v sume 15 924 931 eur (v tom zdroj 131 v 

sume 6 310 401 eur) viazané v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

s cieľom ich použitia na rovnaký účel v nasledujúcom roku, upravený rozpočet  

k 31. 12. 2020 predstavoval 11 786 222 eur. 

 

Skutočné kapitálové výdavky boli vynaložené v sume 11 785 884 eur (100,0 %), pričom 

v medziročnom porovnaní boli vyššie o 3 575 228 eur (43,5 %). Prostriedky ŠR boli čerpané 
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v sume 7 786 743 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR 705 961 eur a prostriedky z rozpočtu EÚ 

v sume 3 999 141 eur. Zdroje 111 a 131 boli čerpané v sume 7 080 782 eur a v porovnaní 

s rokom 2019 boli nižšie o 9 676 eur (0,1 %). 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií: 
                                          (v eurách) 

Organizácia Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

IPR 137 000 217 380 217 062 100,0 

RSZP 10 000 0 0 0,0 

IA MPSVR 0 5 040 5 040 100,0 

Sústava NIP 179 600 155 003 154 986 100,0 

Sústava ÚPSVR 5 395 906 10 397 508 10 397 507 100,0 

MPSVR SR 631 300 1 011 291 1 011 289 100,0 

Spolu 6 353 806 11 786 222 11 785 884 100,0 

 

Obstarávanie kapitálových aktív bolo realizované v celkovej sume 10 700 353 eur  

(100,0 %). Prostriedky ŠR boli čerpané v sume 6 701 212 eur, v tom spolufinancovanie zo ŠR  

705 961 eur a prostriedky EÚ v sume 3 999 141 eur. Ústredný orgán a rozpočtové organizácie 

rezortu vyčerpali výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 5 995 251 eur, čo je v porovnaní 

s rokom 2019 o 96 709 eur viac. 

 

Štruktúra obstarávania kapitálových aktív a ich podiel na celkovom čerpaní: 

 

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 4 783 609 eur (44,7 %), 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 4 618 545 eur (43,2 %), 

- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 770 785 eur (7,2 %), 

- nákup budov, objektov a ich častí 309 019 eur (2,9 %), 

- prípravná a projektová dokumentácia 99 849 eur (0,9 %), 

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 94 507 eur (0,9 %), 

- nákup pozemkov a nehmotných aktív 24 039 eur (0,2 %). 

 

Kapitálové výdavky sústavy ÚPSVR boli čerpané v celkovej sume 9 872 107 eur, z toho 

prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) vo výške 5 172 045 eur, prostriedky EÚ 3 995 053 eur 

a spolufinancovanie zo ŠR 705 009 eur. Na čerpaní kapitálových výdavkov sústavy ÚPSVR 

(zdroj 111 a 131) sa podieľali výdavky CDR v sume 2 850 356 eur 50,0 % -ami, výdavky 

ÚPSVR v sume 906 753 eur 16,0 %-ami a výdavky úradov PSVR v sume 1 940 336 eur 34,0 %-

ami. Boli použité na nákup pozemkov a nehmotných aktív (2 529 eur), nákup budov, objektov 

alebo ich častí (309 018 eur), nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (613 401 

eur), nákup dopravných prostriedkov (598 037 eur), na prípravnú a projektovú dokumentáciu  

(93 419 eur), na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (3 469 134 eur) a na 

rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení (86 507 eur). Kapitálové výdavky financované 

z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR (4 700 062 eur) boli použité na realizáciu 

projektov zníženia energetickej náročnosti budov. 

 

Pre IPR boli schválené kapitálové výdavky v sume 137 000 eur. V priebehu roka boli 

upravené o uvoľnené kapitálové výdavky z minulých rokov v sume 108 091 eur a čerpané boli 

vo výške 217 062 eur na rekonštrukciu ubytovacích a sociálnych buniek, na nákup 

prevádzkových strojov a výpočtovú techniku. Pre RSZP boli schválené kapitálové výdavky 

v sume 10 000 eur a v plnej výške upraveného rozpočtu viazané k 31. 12. 2020 z dôvodu 

mimoriadnej situácie a obmedzení v prevádzke zariadenia. IA MPSVR SR čerpala kapitálové 
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výdavky z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na obstaranie multifunkčných zariadení 

v sume 5 040 eur. 

 

 V sústave NIP boli schválené kapitálové výdavky v sume 179 600 eur, v priebehu roka 

upravené na 155 003 eur a vo výške 154 986 eur boli výdavky použité na nákup osobných 

a špeciálnych motorových vozidiel, rekonštrukciu školiacej miestnosti vo vzdelávacom stredisku 

Malá Lučivná, nákup výpočtovej techniky ako aj na nákup prevádzkových strojov. 

 

Pre ústredný orgán bol na obstarávanie kapitálových aktív schválený rozpočet vo výške 

631 300 eur. Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet upravený k 31. 12. 

2020 na sumu 451 160 eur. V rámci kapitálových aktív ministerstvo čerpalo výdavky zo ŠR na 

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (25 166 eur), na realizáciu stavieb a ich 

technického zhodnotenia (297 954 eur), konkrétne na rekonštrukciu (dobudovanie) 

nezavodneného stúpacieho potrubia na hasenie požiarov a na rekonštrukciu kancelárií MPSVR 

SR v budove ministerstva, na nákup dopravných prostriedkov (79 250 eur) a na prípravnú 

a projektovú dokumentáciu (4 930 eur). V rámci medzirezortného podprogramu Hospodárska 

mobilizácia bolo čerpaných 43 859 eur na obstaranie dátových modulov pre potreby 

hospodárskej mobilizácie v sume 21 510 eur, na doplnenie funkcionalít dátových modulov v 

sume 8 000 eur, na nákup interaktívnej tabule pre oblasť krízového riadenia v obstarávacej cene 

7 908 eur, na obstaranie zobrazovacej jednotky na zobrazovanie procesov v oblasti krízového 

manažmentu v sume 6 441 eur. 

 

Kapitálové transfery (zdroj 111 a 131) boli poskytnuté v sume 1 085 531 eur a 

v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o 106 385 eur (8,9 %). 

 

Boli poskytnuté formou: 

 

- dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 560 131 

eur (z toho na protidrogovú politiku 7 660 eur) na podporu rozvoja sociálnych služieb a na 

podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 53 žiadateľom, 

a to na kúpu osobných a špeciálnych motorových vozidiel, technických zariadení na zlepšenie 

manipulácie s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu, materiálno-technického vybavenia, 

na vytváranie bezbariérového prostredia a na rekonštrukcie a stavebné úpravy (príloha č. 7a), 

 

- formou príspevkov pre neštátne centrá pre deti a rodiny v sume 525 400 eur (100,0 %) v 

sústave ÚPSVR v súlade so zákonom a o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

 

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté 

obciam a vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume  

389 121 eur, občianskym združeniam v sume 11 910 eur, neziskovým organizáciám v sume  

100 440 eur a cirkevným organizáciám v sume 58 660 eur (prílohy č. 7a, 8f). 

 

1.3.1.1. Výdavky vynaložené na zahraničné pracovné cesty 

 

Výdavky na zahraničné pracovné cesty (ďalej len „ZPC“) realizované ministerstvom 

a organizáciami v jeho pôsobnosti dosiahli 31 169 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) 11 846 

eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli, z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 

a opatreniami prijatými proti jej šíreniu, celkové výdavky na ZPC nižšie o 309 102 eur (90,8 %), 

výdavky ŠR nižšie o 314 474 eur (96,4 %). 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Celkové výdavky na ZPC dosiahli 26 657 eur, čo je o 221 866 eur menej ako v roku 

2019. Z uvedenej sumy bolo v rôznych formách refundácií vrátených na výdavkový účet 

MPSVR SR 26 020 eur (z ESF 12 789 eur, z Európskej komisie z finančnej obálky 6 865 eur, za 

zamestnancov OP FEAD 3 947 eur a za sociálne podnikanie 2 419 eur). 

 

Výdavky ministerstva zo ŠR (zdroj 111) po zohľadnení refundácií boli čerpané v sume 

636 eur. V porovnaní s rokom 2019 boli výdavky nižšie o 189 641 eur. 

 

Celkový počet ZPC v roku 2020 bol 24 a zúčastnilo sa ich celkovo 29 zamestnancov 

MPSVR SR. Všetky tieto ZPC boli neplánované. 

 

Členstvo SR v medzinárodných organizáciách (Rada Európy, OECD) a v integračnom 

zoskupení (EÚ) nás zaväzuje zúčastňovať sa na tvorbe politík a pravidelných hodnoteniach. 

Účasť zamestnancov MPSVR SR na zasadnutiach pracovných skupín (6) a výborov (7) bola 

nevyhnutná, či už z dôvodu up to date informovanosti; dohodnutia si nových pracovných 

postupov; odprezentovania našich pozícií, názorov a očakávaní, ako aj dosiahnutých výsledkov 

vo vymedzených oblastiach. Účasť na zasadnutiach niektorých pracovných skupín a výborov je 

zabezpečovaná, pokiaľ je to akceptovateľné, kolegami zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 

v Bruseli. 

 

V rámci ZPC sa uskutočnilo jedno bilaterálne rokovanie v Bruseli k Európskemu orgánu 

práce a k čerpaniu fondov EÚ. V rámci tejto ZPC štátny tajomník Boris Ažaltovič uskutočnil 

zoznamovacie stretnutie, na ktorom sa delegácie vzájomne informovali o pozíciách MPSVR SR/ 

vlády SR v novom volebnom období a prediskutované boli tiež  aktuálne otvorené spisy na 

úrovni EÚ. Zároveň  sa stretol so zástupcami Európskej komisie k ELA a k finančným nástrojom 

EÚ. 

 

Zástupcovia MPSVR SR sa zúčastnili aj špecificky zameraných konferencií (5) 

súvisiacich s ich vecnou agendou. Počas konferencií boli diskutované aktuálne témy. Tieto 

stretnutia predstavujú príležitosť na výmenu názorov, príkladov dobrej praxe, ako aj na 

prezentovanie dosiahnutých výsledkov. Účasť zástupcov MPSVR SR na týchto konferenciách 

mala za cieľ zvyšovanie ich odborných vedomostí, a tým zlepšenie kvality a efektivity ich práce 

aj v prospech ministerstva. 

 

V skupine ZPC (rôzne) sa okrem workshopu Rozšírenie efektívnej sociálnej ochrany 

uskutočnila aj Skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť (HLG), konferencia o rodovej 

rovnosti „Európa za rodovú rovnosť“ v meste Záhreb pod záštitou chorvátskeho predsedníctva 

v Rade EÚ. V rámci rokovania boli diskutované aktuálne témy v oblasti rodovej rovnosti, 

zosúladenie pracovného a súkromného života, násilie na ženách, ako aj pokrok v ratifikácii 

Istanbulského dohovoru. 

 

Sústava ÚPSVR 

 

Výdavky predstavovali sumu 6 411 eur, čo sú vlastne prostriedky ŠR (zdroj 111). 

V porovnaní s rokom 2019 boli celkové výdavky nižšie o 85 377 eur. 
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Projekt EURES - Európske služby zamestnanosti bol po schválení zmluvy o NFP 

financovaný v roku 2020 z NP Spoločne hľadáme prácu, na obdobie rokov 2016-2020. 

Fungovanie siete EURES Slovensko a realizáciu jej plánovaných aktivít v roku 2020 výrazne 

poznačila pandémia ochorenia COVID-19. Začiatkom roka 2020 sieť EURES Slovensko 

zorganizovala medzinárodnú burzu práce Maďarský deň v Komárne a zúčastnila sa veľtrhu 

práce Profesia Days v Bratislave ako jeho exkluzívny partner. 

 

V rámci projektu EURES boli za rok 2020 organizované ZPC nasledovne: 

-  participácia na konferenciách a mítingoch v zahraničí /Bialsko Biala (Poľsko) - úrad 

PSVR Námestovo, Čadca, Dolný Kubín; Brusel (Belgicko) - 2x ÚPSVR, úrad PSVR 

Liptovský Mikuláš; Helsinki (Fínsko) - úrad PSVR Námestovo, Lučenec, 

- účasť na class room tréningoch /Viedeň (Rakúsko) - úrad PSVR Dolný Kubín, Spišská 

Nová Ves. 

 

ZPC v štátnych CDR boli v sledovanom období realizované zo zdroja 111 v sume  

260 eur. 

 

Sústava NIP a IP 

 

V sústave NIP a IP bolo k 31. 12. 2020 spolu 16 ZPC, z toho 13 bolo uskutočnených 

v NIP, ktorý čerpal výdavky na ZPC spolu vo výške 3 517 eur, pričom celková výška 

vyúčtovaných cestovných náhrad a ďalších nákladov súvisiacich so ZPC je, vzhľadom na 

refundáciu  nákladov zahraničnými inštitúciami na cestovné, nižšia. 

 

Viacerí zamestnanci NIP reprezentujú SR v zahraničných pracovných skupinách 

zaoberajúcich sa prípravou legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pracovno-

právnych vzťahov /vysielanie pracovníkov/. NIP má zároveň zástupcu za SR v SLIC /Senior 

Labour Inspection Committee/, ktorým je generálny riaditeľ. Zároveň sme kontaktným miestom 

Európskej agentúry pre BOZP v Bilbao. Naše zastúpenie v SLIC a EA nám vyplýva z postavenia 

právoplatného člena EÚ. Účasťou v SLIC, EA a zahraničných skupinách sa aktívne podieľame 

na zlepšovaní situácie BOZP na Slovensku, sme členom, ktorý má právoplatné slovo pri riešení 

problémov a návrhu opatrení na zlepšenie situácie. 

 

 V sledovanom období boli uskutočnené tri ZPC na inšpektorátoch práce; jedna na IP 

Žilina a dve na IP Nitra, účelom bolo pracovné stretnutie so zástupcami českej inšpekcie práce. 

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 

Výdavky na zahraničné služobné cesty k 31. 12. 2020 boli vo výške 648 eur. 

K sledovanému obdobiu boli uskutočnené 2 ZPC, z toho 1 do Belgicka (Brusel) - účasť na 

výročnom zasadnutí kontaktných bodov a členov Európskej justičnej siete a 1 do Nemecka 

(Munster) - stretnutie s partnerským orgánom za účelom návratu maloletého Dimitriosa na 

Slovensko. 

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a Rehabilitačné 

stredisko pre zrakovo postihnutých - organizácie nerealizovali ZPC. 

 

Implementačná agentúra MPSVR SR 
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 Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 2 948 eur, z toho zo ŠR (zdroj 111) v sume 362 

eur na 2 zahraničné služobné cesty do ČR - účasť na workshope, ktorý bol súčasťou projektu 

„Podpora sociálního bydlení“, ktorého cieľom bola podpora sociálneho bývania a účasť na 

manažérskom školení „Neporazitelná mysl aneb co dělají šampioni jinak“. 
 

Inštitút pre výskum práce a rodiny 
 

Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 338 eur na 8 ZPC. Z celkového počtu 

zahraničných služobných ciest bolo zrealizovaných 6 ciest za IVPR a 2 cesty za projekt PERD, z 

toho 179 eur zo zdroja 111 a 158 eur z prostriedkov ESF za projekt PERD. Služobné cesty do 

zahraničia sa realizovali v súvislosti s riešením výskumných úloh, ktoré sú hlavnou činnosťou 

IVPR a s členstvom v medzinárodných organizáciách a riešení projektu Prevencia a eliminácia 

rodovej diskriminácie. 

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 

Výdavky kapitoly v sume 4 203 613 546 eur boli v štrukturálnom triedení podľa ich 

účelu (funkčnej klasifikácie) čerpané prevažne v oddiele 10 Sociálne zabezpečenie v sume 

3 065 512 352 eur. Ich podiel na výdavkoch kapitoly predstavuje 73,0 % a napriek tomu, že 

v absolútnej výške výdavky medziročne vzrástli o 675 550 890 eur, ich podiel na výdavkoch 

kapitoly poklesol o 17,1 %. V oddiele 04 Ekonomická oblasť dosiahli výdavky 1 136 888 170 

eur (podiel 27,0 % - vzrástol o 17,2 %), v oddiele 05 Ochrana životného prostredia 600 332 eur, 

v oddiele 01 Všeobecné verejné služby 568 320 eur a v oddiele 02 Obrana 44 372 eur. 

 

V rámci oddielu 10 Sociálne zabezpečenie boli výdavky čerpané: 
                                                                                                                    (v eurách) 

 Skupina Čerpanie 

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 453 504 569 

10.2 Staroba 656 428 172 

10.3 Pozostalí 4 124 840 

10.4 Rodina a deti 1 194 045 628 

10.5 Nezamestnanosť 53 011 182 

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 127 181 782 

10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 577 084 

10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 576 639 095 

10 Sociálne zabezpečenie  3 065 512 352 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 

Rozpočet kapitoly v roku 2020 tvorili nasledovné programy: 
 

07C Sociálna inklúzia 

07E Tvorba a implementácia politík 

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu: 

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR 

06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR 

09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 
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0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 

 

Zámerom programu 07C Sociálna inklúzia je udržateľné zníženie chudoby a odstránenie 

sociálneho vylúčenia. Výdavky na program boli schválené v sume 2 447 118 813 eur, po 

rozpočtových opatreniach 2 790 141 466 eur. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu  

2 773 674 898 eur (99,4 %) vrátane zdroja 72 vo výške 19 914 eur. V porovnaní s rokom 2019 

boli výdavky o 633 123 753 eur vyššie (29,6 %). 

 

V rámci podprogramu 07C01 Pomoc v hmotnej núdzi bolo vyplatených 121 728 048 eur 

(99,6 %) na dávku v hmotnej núdzi, náhradné výživné a dotácie poskytované v súlade so 

zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR - dotácia na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na 

zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. Výdavky podprogramu boli v porovnaní s rokom 

2019 nižšie o 1 814 230 eur (1,5 %). 

 

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa v rámci dávky v hmotnej núdzi poskytuje 

občanom v hmotnej núdzi aj aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok 

a príspevok pre dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. V prvku 07C0101 Dávka 

v hmotnej núdzi je zahrnutý i resocializačný príspevok a osobitný príspevok, ktorý sa 

s účinnosťou od 1. 1. 2019 poskytuje poberateľom - dlhodobo nezamestnaným osobám, ktoré si 

nájdu zamestnanie, po dobu najviac 18 mesiacov. Výdavky prvku dosiahli 114 092 057 eur 

a v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie o 1 950 649 eur (1,5 %). Nárast čerpania finančných 

prostriedkov súvisí najmä s úpravou súm pomoci v hmotnej núdzi Opatrením MPSVR SR č. 

430/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 a NV SR č.102/2020 Z. z. v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 30. 4. 

2020 na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. V roku 2020 bol priemerný 

mesačný počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi 61 948. V porovnaní s rokom 2019 sme 

zaznamenali napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 medziročný 

pokles poberateľov o 2,05 %, t. j. pokles o 1 296 poberateľov. Pokles poberateľov súvisí 

s každoročnou valorizáciou dôchodkových dávok, ale aj možnosťou čerpať dotáciu v zmysle NV 

SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19. Osobitný príspevok bol poskytovaný mesačne v priemere 3 788 

poberateľom v ročnom objeme 4 954 486 eur. V porovnaní s rokom 2019 sme zaznamenali 

pokles v čerpaní finančných prostriedkov o 1 039 814 eur a pokles priemerného mesačného 

počtu poberateľov o 715. Výdavky Aktivačných centier na tovary a služby súvisiace 

s aktivovanými občanmi poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi dosiahli 895 084 eur. 

 

Výdavky poskytnuté v podprograme Pomoc v hmotnej núdzi formou dotácií v súlade so 

zákonom (prvok 07C0102-04) dosiahli 1 526 565 eur a v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie 

o 4 640 836 eur (75,2 %). Dôvodom poklesu výdavkov je legislatívna úprava - „strava zadarmo“, 

v dôsledku ktorej sú dotácie na stravu poskytnuté pre deti ohrozené sociálnym vylúčením  

posledného ročníka materských škôl a základných škôl súčasťou dotácií rozpočtovaných 

a vykazovaných v podprograme 07C02 Podpora rodiny. Výdavky na náhradné výživné dosiahli 

6 109 426 eur, čo je nárast o 875 957 eur (16,7 %). 

 

V podprograme 07C02 Podpora rodiny boli čerpané finančné prostriedky v sume 

1 367 795 655 eur (99,7 % ), čo je o 274 333 198 eur viac (25,1 %) ako v roku 2019. Na 
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prídavok na dieťa boli čerpané prostriedky v sume 337 955 349 eur (priemerný mesačný počet 

detí 1 098 164); v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 9 938 489 eur viac (3,0 %). 

Priemerný mesačný počet detí medziročne vzrástol o 7 633 detí, t. j. o 0,7 %. Výdavky na 

rodičovský príspevok dosiahli 581 649 374 eur a v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie 

o  204 303 510 eur (54,1 %). Priemerný mesačný počet poberateľov bol 145 754 a medziročne 

vzrástol o 7 048 (5,8 %). Výrazné medziročné zvýšenie výdavkov vyplýva najmä z novely 

zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, ktorou sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 

zaviedlo poskytovanie rodičovského príspevku v dvoch sumách (270 eur a 370 eur pre rodičov, 

ktorým sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské z dôvodu 

starostlivosti o toto dieťa). Ďalším dôvodom vyššieho čerpania výdavkov na rodičovský 

príspevok bolo predĺženie doby jeho poberania ustanovené s účinnosťou od 1. 4. 2020 

nariadením vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (tzv. pandemický rodičovský príspevok 

vyplácaný v mesiacoch máj až december priemerne 5 405 poberateľom dosiahol 13 239 818 

eur). Nezanedbateľným dôvodom nárastu výdavkov na rodičovský príspevok bol v roku 2020 

i presun poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa na rodičovský príspevok, ktorý sa stal po 

zvýšení súm pre nich výhodnejší. 

 

Z uvedeného dôvodu bolo na príspevok na starostlivosť o dieťa vyplatených (zo zdroja 

111) len 240 029 eur a zaznamenali sme medziročný pokles o 2 528 642 eur. Priemerný mesačný 

počet poberateľov v roku 2020 bol 678, klesol o 77,4 % t. j. o 2 316 poberateľov. Príspevok po 

dopočítaní výdavkov financovaných z NP a vykazovaných na prvku 06G1S01 predstavoval 

v roku 2020 sumu 2 138 992 eur. Na ostatné príspevky na podporu rodiny bolo vyplatených 

47 079 218 eur a v porovnaní s rokom 2019 sa znížili o 392 525 eur, v tom na príspevok pri 

narodení dieťaťa v sume 42 905 349 eur (pre 54 147 detí, medziročný pokles o 491 

detí), príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí v sume 38 736 eur 

(priemerný mesačný počet poberateľov 9) a na príspevok na pohreb v sume 4 118 063 eur 

(priemerný mesačný počet poberateľov 4 288). Výdavky na štátom platené poistné boli 

poskytnuté v sume 320 260 796 eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 viac o 39 301 060 eur (14,0 

%) /komentované v časti 1.3.1./. Na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa bolo vyplatených 80 610 889 eur deťom v poslednom ročníku MŠ a všetkým deťom ZŠ, 

čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 23 711 306 eur (41,7 %). Výdavky však nedosiahli 

výšku rozpočtovanú v kapitole VPS (124 mil. eur) vzhľadom na situáciu v školstve spôsobenú 

pandémiou (obmedzenie prezenčného vyučovania). 

 

 Na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v podprograme 

07C03 bolo vyplatených 453 504 569 eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje 

nárast o 57 622 991 eur (14,6 %). Najväčší objem výdavkov predstavuje čerpanie prostriedkov 

na peňažný príspevok na opatrovanie v sume 285 010 833 eur, nárast oproti roku 2019  

o 54 072 378 eur. Súčasne vzrástol aj priemerný mesačný počet poberateľov tohto peňažného 

príspevku o 4 686 na 61 734. Uvedené nárasty ovplyvnili viaceré legislatívne zmeny, ktoré 

priniesli výhodnejšie podmienky ich poskytovania, najmä zvýšenie peňažného príspevku od  júla 

2019 a opätovne od júla 2020 /na základe NV SR č. 170/2020 Z. z./, úprava podmienok 

poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie v čase mimoriadnej situácie a demografický 

vývoj obyvateľstva. Na peňažný príspevok na osobnú asistenciu bolo vyplatených 78 330 715 

eur, nárast oproti roku 2019 o 6 823 361 eur je z dôvodu zvýšenia hodinovej sadzby osobnej 

asistencie z júla 2019 (od 1. 7. 2020 sa hodinová sadzba nezvyšovala), čo predstavuje druhý 

najväčší objem z finančných prostriedkov vynaložených na kompenzácie. Priemerný mesačný 

počet poberateľov 11 117 zaznamenal nárast oproti roku 2019 o 460 poberateľov, čo je menej 
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ako v roku 2019 (551) v porovnaní s rokom 2018. Nárasty v rokoch 2020 a 2019 boli výraznejšie 

ako v predchádzajúcich rokoch a predpokladáme, že významný vplyv na tento vývoj mali 

legislatívne zmeny účinné od 1. júla 2018, ktorými sa rozšíril okruh možných poberateľov 

a zrušilo sa skúmanie príjmu fyzickej osoby s ŤZP na účely stanovenia výšky peňažného 

príspevku na osobnú asistenciu. Na peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na 

diétne stravovanie, výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi 

a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 

a súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom) bolo vyplatených 64 966 239 eur, 

čo predstavuje nárast o 1 263 765 eur oproti roku 2019. Peňažné príspevky na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov sú poskytované najväčšej skupine poberateľov, v roku 2020 ich priemerný 

mesačný počet bol 152 566. V porovnaní s rokom 2019 tento počet klesol o 578. Peňažný 

príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bol poskytnutý 1 093 poberateľom v celkovej 

sume 7 435 630 eur a na kúpu zdvíhacieho zariadenia 883 poberateľom v sume 9 449 579 eur. 

Na peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu, garáže bolo vynaložených 2 671 735 eur 

pre 1 054 poberateľov (pokles o 596 253 eur, 218 poberateľov). V roku 2020 bolo celkovo 

vyplatených na jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu 22 195 839 eur. 

V porovnaním s rokom 2019 sme zaznamenali pokles o 3 869 205 eur. 

 

V rámci podprogramu 07C04 Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie, prvku 07C040A 

Ostatné iniciatívy boli výdavky rozpočtované v sume 3 209 702 eur, čerpané v sume 42 244 095 

eur (87,7 %) a v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie o 39 316 472 eur. Nárast bol spôsobený 

poskytovaním dotácií v súvislosti s pandémiou COVID-19 - SOS dotácie, odmeny 

zamestnancom v prvej línii, dotácie na výživové doplnky a infekčné príplatky zamestnancom 

zariadení v karanténe, dotácie na podporu humanitárnej pomoci na materiálové zabezpečenie 

(dezinfekcia, ochranné pomôcky). Na prvku 07C040A boli čerpané výdavky formou dotácií 

v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a v zmysle 

nariadenia vlády SR č. 103/2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR 

SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s COVID-19. Údaje podľa jednotlivých paragrafov zákona uvádza časť 1.3.1 

a prílohy č. 7 až 9. V rámci prvku 07C040H bol prvý rok vyplatený kompenzačný príspevok 

baníkom celkovo vo výške 51 196 eur. 

 

V podprograme 07C05 Starostlivosť o ohrozené deti čerpanie výdavkov predstavovalo 

sumu 149 836 338 eur (99,7 %), z toho prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) 149 627 878 eur, 

prostriedky EÚ a SP (IROP) vo výške 188 546 eur a zdroj 72 vo výške 19 914 eur. Výdavky 

podprogramu celkom boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 20 613 997 eur (16,0 %), čo súvisí 

s rastom mzdových nákladov, protiepidemiologickými opatreniami, rastom cien tovarov 

a služieb a zvyšovaním sumy príspevkov (vreckové, príspevok na osamostatnenie), ktoré sú 

napojené na valorizáciu súm životného minima. 

 

Výdavky na ústavnú starostlivosť v štátnych CDR (prvok 07C0502) boli čerpané v sume 

100 759 285 eur (99,6 %), z toho prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 100 550 825 eur, 

prostriedky EÚ a SP (IROP) vo výške 188 546 eur a zdroj 72 vo výške 19 914 eur. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom výdavky na ústavnú starostlivosť v štátnych CDR vzrástli  

o 14 987 978 eur (17,5 %), z toho osobné výdavky zamestnancov, ktoré sa podieľali na 

celkových výdavkoch 76,4 percentami, vzrástli o 11 965 799 eur a kapitálové výdavky vzrástli 

o 1 026 561 eur. Na ústavnú starostlivosť v neštátnych CDR (prvok 07C0503) bolo čerpaných 

21 848 524 eur, čo je o 2 835 681 eur viac (14,9 %). Výdavky na náhradnú rodinnú starostlivosť 

boli čerpané v sume 26 373 708 eur (viac o 2 830 232 eur; 12,0 %) a výdavky na prevenciu 

a sanáciu boli čerpané v sume 854 821 eur (menej o 39 894 eur). 
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V podprograme 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia bolo čerpaných  

174 980 661 eur (100,0 %), čo je medziročný nárast o 81 162 998 eur (86,5 %) V podprograme 

07C07 s názvom vianočný príspevok dôchodcom bol po prvýkrát poskytnutý 13. dôchodok ako 

štátna sociálna dávka v sume 305 508 932 eur (99,3 %), čo predstavuje medziročný nárast 

o 151 190 359 eur (98,0 %). Uvedené výdavky sú komentované v časti 1.3.1. 

 

V podprograme 07C0A Podpora sociálnych služieb boli čerpané rozpočtové prostriedky 

v sume 152 571 670 eur (97,8 %), z toho formou transferu na úhradu finančného príspevku pre 

vybraných poskytovateľov sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. v sume 

149 795 073 eur (medziročne viac o 16 886 894 eur, t. j. o 12,7 %). Uvedené výdavky sú 

komentované v časti 1.3.1. V rámci podprogramu bolo zabezpečené nevyhnutné materiálové 

vybavenie pre zariadenia sociálnych služieb na zamedzenie šírenia  COVID-19 (ochranné rúška, 

respirátory, obleky, štíty, dezinfekcia) v sume 2 776 597 eur. 

 

V podprograme 07C0B boli čerpané prostriedky OP FEAD na pomoc najodkázanejším 

osobám v sume 5 453 734 eur (100,0 %) a medziročne boli nižšie o 9 016 719 eur (62,3 %). 

Výdavky sú komentované v časti 1.3.4. 

 

Nad rámec programu 07C Sociálna inklúzia boli čerpané výdavky OP ĽZ na prioritnej 

osi 4 Sociálne začlenenie (rozpočtované a vykazované v podprograme 06G1S, prvku 06G1S02) 

v sume 52 755 294 eur, z toho 27 092 280 eur bolo čerpaných prostredníctvom národných 

projektov implementovaných IA MPSVR SR, ÚPSVR a CDR. 

 

Program 07E Tvorba a implementácia politík je zameraný na tvorbu a realizáciu 

rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády. Výdavky boli zabezpečované v 

rámci podprogramov - 07E03 Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť - na prevádzku a činnosť 

ústredného orgánu vrátane príspevku príspevkovej organizácii (IVPR), 07E04 Výkon štátnej 

správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti - na prevádzku a činnosť ÚPSVR 

a úradov PSVR, CMPODM, sústavy NIP a IP; na zabezpečenie úloh BOZP a 07E05 

Implementácia projektov - na prevádzku a činnosť IA MPSVR SR. Rozpočet programu v sume 

203 341 055 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 220 196 890 eur, bol čerpaný 

v sume 220 151 616 eur (100,0 %) vrátane zdroja 72 v sume 18 092 eur. Osobné výdavky 

zamestnancov organizácií v rámci programu predstavovali 78,3 % z celkových výdavkov. 

Výdavky programu (zdroj 111 a 131) vzrástli v porovnaní s rokom 2019 o 18 76 532 eur, pričom 

osobné výdavky (610, 620) zaznamenali nárast, najmä z dôvodu valorizácie miezd, o 11 145 703 

eur (6,9 %). Výdavky na tovary a služby (630) sú medziročne vyššie o 6 522 274 eur (19,4 %) 

a bežné transfery sú vyššie o 1 588 793 eur (67,3 %). 

 

MPSVR SR ako gestor medzirezortného programu 06G Ľudské zdroje realizuje 

podprogramy, ktorých výdavky sú určené na zabezpečenie financovania nástrojov APTP 

v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Zámerom medzirezortného programu je vytváranie 

podmienok na zvýšenie zamestnanosti s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej 

situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie 

realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EÚ a spolufinancovaných zo ŠR. V roku 2020, 

po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu, bolo 

cieľom medzirezortného programu  zmiernenie  negatívnych vplyvov ochorenia COVID-19 na 

zamestnanosť, keďže negatívnymi dopadmi tejto situácie boli /a stále sú/ ovplyvnení 

zamestnanci, zamestnávatelia ako i samostatne zárobkovo činné osoby. 
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V roku 2020 dosiahol priemerný stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) 

209 634 osôb. V porovnaní s rokom 2019 (168 030) je to nárast o 41 604 osôb (24,76 %). Stav 

disponibilných uchádzačov o zamestnanie za rok 2020 bol v priemere 186 153 osôb, čo je 

v porovnaní s rokom 2019 (137 438  UoZ) nárast o 48 715 osôb (35,45 %). 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v roku 2020 v priemere 6,78 %, čo 

v porovnaní s rokom 2019 (5,00 %) predstavuje nárast o 1,78 percentuálneho bodu (ďalej len „p. 

b.“). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za rok 2020 

7,63 %, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast o 1,52 p. b. (v roku 2019: 6,11 %). 

 

 Na dva medzirezortné podprogramy bola rozpočtovaná suma 258 639 761 eur, z toho 

prostriedky ŠR (zdroj 111) 41 713 813 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR  

216 925 948 eur. Rozpočtovými opatreniami boli, práve v súvislosti so zmiernením dôsledkov 

koronakrízy,  výdavky upravené na 1 312 720 132 eur, v tom prostriedky ŠR na 752 308 791 eur 

a prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR na 560 411 341 eur. 

 

Celkové výdavky boli čerpané v sume 1 171 076 647 eur (89,2 %), z toho výdavky ŠR 

(zdroj 111 a 131) v sume 610 665 306 eur (100,0 %), prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

v sume 560 411 341 eur. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2019 boli celkové 

výdavky vyššie o 881 786 183 eur (304,8 %), pričom výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) boli 

medziročne vyššie o 576 555 666 eur a výdavky z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

vyššie o 305 230 517 eur. Prostredníctvom ÚPSVR boli čerpané výdavky v sume 1 081 250 078 

eur, medziročne viac o 865 400 413 eur, z toho prostriedky ŠR zdroj 111 v sume 601 288 769 

eur (viac o 577 419 203 eur). Nárast výdavkov súvisí najmä s výplatou príspevkov pre právnické 

a fyzické osoby v súvislosti pandémiou COVID-19. 

 

Súčasťou výdavkov Programu 06G sú i výdavky čerpané v rámci programu OP ĽZ, 

prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie (prvok 06G1S02), ktoré sa svojim charakterom týkajú 

programu 07C Sociálna inklúzia a ktorých výška dosiahla 52 755 293 eur. Po zohľadnení tejto 

skutočnosti (ich vyčlenení) predstavuje čerpanie výdavkov programu 06G 1 118 321 354 eur, 

z toho prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR 507 656 048 eur. 

 

 Výdavky podprogramu 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti - MPSVR SR schválené v sume 41 713 813 eur, po vykonaných 

rozpočtových opatreniach v sume 752 308 791 eur, boli čerpané v sume 610 665 306 eur 

(81,2 %). 

 

Z prostriedkov ŠR boli financované prvky 06G0404 a 06G040J. Výdavky na prvok 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti boli rozpočtované 

v sume 36 529 052 eur, po úprave rozpočtu 747 124 030 eur a boli čerpané v sume 609 041 233 

eur (81,5 %). V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky pre IPR a RSZP v sume 3 729 052 

eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 3 834 026 eur a boli čerpané vo výške 3 833 988 

eur (100,0 %). Aparát ministerstva čerpal výdavky v sume 5 043 427 eur, z toho na úhradu 

nezrovnalostí vo výške 716 979 eur. IA MPSVR SR na úhradu výdavkov národných projektov 

z prostriedkov ŠR (za VRR) a úhradu nezrovnalostí uhradila výdavky v sume 389 942 eur. 

 

Na APTP pre ÚPSVR (zdroj 111, prvok 06G0404) boli v schválenom rozpočte kapitoly 

zabezpečené zdroje v  sume 32 800 000 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený 

rozpočet predstavoval 737 729 750 eur a bol čerpaný v sume 599 664 696 eur (81,3 %), z toho 
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na projekt udržania zamestnanosti „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc+“ v sume  464 318 291 eur. 

Čerpanie výdavkov bolo v porovnaní s rokom 2019 výrazne vyššie (o 567 214 067 eur). 

 

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie financovania: 

o projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie „Prvá 

pomoc“ a „Prvá pomoc+“ (464 318 291 eur), 

o projektu na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase mimoriadnej 

situácie (59 343 897 eur), 

o projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ (48 748 097 eur), 

o záväzkov z dohôd uzatvorených do 31. 12. 2019 v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti, 

o obligatórnych nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočtoch NP, 

o fakultatívnych výdavkov (na ktoré nie je právny nárok), ktoré nie sú zahrnuté 

v rozpočtoch NP, 

o NP v rámci OP Ľudské zdroje 2014-2020 (menej rozvinutý región a viac rozvinutý 

región) financované systémom priebežných platieb. 

 

Rozpočtové výdavky prvku 06G040J Individuálna štátna pomoc určené na úhradu 

príspevkov na vytvorenie nového pracovného miesta boli schválené v sume 5 184 761 eur, 

neboli realizované úpravy rozpočtu, prostriedky boli čerpané v sume 1 624 073 eur (31,3 %). 

V porovnaní s rokom 2019 bolo čerpanie výdavkov nižšie o 34 938 eur (2,1 %). Z úrovne 

ÚPSVR boli podporené pracovné miesta v rámci individuálnej štátnej pomoci, ktorým bola na 

podnet Ministerstva hospodárstva SR vládou schválená štátna pomoc. 

 

Prehľad o plnení záväzkov voči investorom v roku 2020: 

  
(v eurách) 

P. č. Subjekt/názov projektu 
Poskytnutý 

príspevok 

1. Brose Prievidza, spol. s r. o. 509 999 

2. CEMM THOME SK, spol. s r.o. 192 000 

3. IBM Slovensko, spol. s.r.o. 130 368 

4. Garrett Motion Slovakia s. r. o. 190 000 

5. Mubea Automotive Slovakia 3 706 

6. Neuman Aluminium s.r.o. 598 000 

 Výdavky prvku 06G040J spolu 1 624 073 

 

V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2020 boli v medzirezortnom podprograme OP 

Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR zabezpečené prostriedky EÚ a spolufinancovania zo 

ŠR v sume 216 925 846 eur na financovanie projektov ESF v 3. programovom období. 

Rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka rozpočet upravený na 903 773 479 eur. V rámci 

prioritných osí Zamestnanosť, Sociálne začlenenie, Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

a Technická pomoc boli čerpané výdavky v sume 560 411 341 eur, čo je v súlade s upraveným 

rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky boli v závere roka zaviazané s cieľom ich použitia v roku 

2021. Výdavky EÚ a spolufinancovania zo ŠR sú komentované v časti 1.3.4. 

 

Schválený rozpočet výdavkov medzirezortného podprogramu 0EK0H - Informačné 

technológie financované zo ŠR v sume 18 503 783 eur bol rozpočtovými opatreniami navýšený 

na 38 083 590 eur. Celkové výdavky boli čerpané na desiatich prvkoch podprogramu v sume 

38 080 336 eur (100,0 %), z toho na aparáte ministerstva v sume 23,4 mil. eur najmä na úhradu 
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výdavkov súvisiacich s udržiavaním a rozširovaním funkcionalít rezortných informačných 

systémov, v sústave ÚPSVR v sume 14 mil. eur a v ostatných organizáciách rezortu spolu 

v sume 0,7 mil. eur. 

 

V podprograme 06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR bola rozpočtovaná 

suma 45 189 eur, rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný. Výdavky boli čerpané v sume  

44 372 eur (98,2 %). 

 

V podprograme 09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 

bola rozpočtovaná suma 510 000 eur, po vykonaní rozpočtových opatrení 568 321 eur. Výdavky 

boli čerpané v sume 568 320 eur (100,0 %) na úhradu členského príspevku do Medzinárodnej 

organizácie práce (ILO). V porovnaní s rokom 2019 boli výdavky vyššie o 55 297 eur (10,8 %) 

z dôvodu zvýšenia príspevku do ILO na rok 2020. 

 

V podprograme 0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika boli čerpané výdavky 

v sume 19 260 eur formou dotácií poskytnutých v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. 

 

1.3.4. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim 

 

Prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR schválené v sume 229 579 827 eur boli 

čerpané vo výške upraveného rozpočtu, t. j. v sume 567 713 735 eur, z toho prostriedky EÚ 

schválené v sume 191 901 642 eur, po úprave rozpočtu čerpané v sume 464 803 089 eur, a to na 

zabezpečenie projektov 3. programového obdobia OP ĽZ v sume 459 176 947 eur (100,0 %) a 

OP FEAD v sume 4 635 673 eur. Prostriedky z EFRR boli čerpané v sume 990 469 eur  

(100,0 %). Medziročne boli výdavky EÚ vyššie o 234 424 251 eur (101,8 %). Výška 

disponibilných zdrojov - prostriedkov z rozpočtu EÚ a spolufinancovania bola v priebehu roka 

ovplyvnené veľkým počtom rozpočtových opatrení (62), nevyčerpané výdavky v sume  

348 165 913 eur boli k 31. 12. 2020 zaviazané (presun do roku 2021). 

 

Výdavky ESF rozpočtované na 3. programové obdobie na OP ĽZ v sume  

216 925 948 eur (v tom prostriedky EÚ 181 145 835 eur), boli čerpané vo výške upraveného 

rozpočtu, t. j. v sume 561 081 259 eur, z toho na medzirezortnom podprograme 06G1S v sume 

560 411 341 eur. Schválený rozpočet podprogramu bol v  priebehu roka upravený (38 opatrení) 

na 903 773 478 eur, nevyčerpané prostriedky v sume 343 362 138 eur boli v závere roka viazané 

z dôvodu ich presunu do roku 2021. Výdavky schválené na OP FEAD v sume 12 653 879 eur  

(v tom prostriedky EÚ 10 755 807 eur), boli čerpané v sume 5 453 734 eur, t. j. vo výške 

upraveného rozpočtu po viazaní. 
 

Výdavky Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/ - 3. programové obdobie 

vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v sume 1 178 742 eur, z toho prostriedky EÚ v 

sume 990 469 eur. 
 

Čerpanie výdavkov ESF - 3. programové obdobie a FEAD 
 (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

ESF - 3. programové obdobie (1AC1) 181 145 835 160 015 845 160 015 845 100,0 47 531 938 

Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2) 35 780 113 28 797 922 28 797 922 100,0 8 911 538 

Spolufinanc. zo ŠR pro rata - 3. progr. obd. 

(1AC3) 0 66 964 66 964 100,0 0 

ESF - 3. programové obdobie (3AC1) 0 283 860 369 283 860 369 100,0 154 517 883 
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Spolufinanc.  zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2) 0 73 039 426 73 039 426 100,0 29 628 097 

ESF - Iniciatíva na podporu  zamestnávania  

mladých  (3AL1) 0 15 300 733 15 300 733 100,0 4 877 116 

ESF vrátane spolufin.  - 3. progr. obd. (1AC1+ 

1AC2+1AC3+3AC1+3AC2+3AL1) na OP ĽZ 216 925 948 561 081 259 561 081 259 100,0 255 466 572 

 

FEAD (1AK1) 10 755 807 4 378 244 4 378 244 100,0 8 126 738 

Spolufinancovanie zo ŠR (1AK2) 1 898 072 772 633 772 633 100,0 1 452 663 

FEAD (3AK1) 0 257 429 257 429 100,0 4 173 146 

Spolufinancovanie zo ŠR (3AK2) 0 45 428 45 428 100,0 717 906 

Spolu FEAD 12 653 879 5 453 734 5 453 734 100,0 14 470 453 

 

Odbor PJ čerpal výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 51 319 230 eur 

(100,0 %). Medziročne boli vyššie o 17 302 962 eur. 
 

  (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

ESF - 3. programové obdobie (1AC1) 181 145 835 41 251 932 41 251 932 100,0 13 030 420 

Spolufinanc.  zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2) 35 780 113 8 284 341 8 284 341 100,0 3 340 964 

ESF - 3. programové obdobie (3AC1) 0 1 575 632 1 575 632 100,0 15 095 247 

Spolufinanc.  zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2) 0 205 368 205 368 100,0 2 492 686 

ESF - Iniciatíva na podporu  zamestnávania 

mladých  (3AL1) 0 1  957 1  957 

 

100,0 56 951 

ESF vrátane spolufin. - 3. progr. obd. (1AC1+ 

1AC2+1AL1+3AC1+3AC2+3AL1) na OP ĽZ 216 925 948 51 319 230 51 319 230 

 

100,0 34 016 268 

 

IA MPSVR SR (sprostredkovateľský orgán) čerpala výdavky ESF vrátane 

spolufinancovania zo ŠR v sume 20 725 878 eur. 
(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2019 

ESF - 3. programové obdobie (1AC1) 0 14 969 184 14 969 184 100,0 4 110 939 

Spolufinanc.  zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2) 0 2 542 881 2 542 881 100,0 697 278 

ESF - 3. programové obdobie (3AC1) 0 2 297 526 2 297 526 100,0 12 008 850 

Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2) 0 916 287 916 287 100,0 2 425 753 

ESF vrátane spolufinancovania - 3. progr. obd. 

(1AC1+1AC2+3AC1+3AC2) na OP ĽZ 0 20 725 878 20 725 878 

 

100,0 19 242 820 

 

 Čerpanie prostriedkov ESF (OP ĽZ) podľa organizácií a účelu: 
                    (v eurách) 

Kód prvku Ukazovateľ 
PJ MPSVR 

SR 

IA MPSVR 

SR 

Sústava 

ÚPSVR 

Aparát 

ministerstva 
Spolu 

06G1S01 Zamestnanosť 25 689 984 4 299 449 435 589 596 2 239 151 467 818 180 

06G1S02 Sociálne začlenenie 25 623 586 12 338 018 14 754 261    39 428  52 755 293 

06G0S03  Technická pomoc 0 4 088 412 0 6 126 344 10 214 756 

06G1S04 Iniciatíva na podporu 

zamestnávania mladých 

 

5 660 0 29 617 452 0 29 623 112 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 51 319 230 20 725 879 479 961 309 8 404 923 560 411 341 

07E Tvorba a implementácia politík 0 0 255 889 414 029 669 918 

 Prostriedky ESF spolu 51 319 230 20 725 879  480 217 198 8 818 952 561 081 259 

07C0B OP FEAD 0 0 5 383 380 70 354 5 453 734 

 

Prostredníctvom sústavy ÚPSVR boli čerpané výdavky ESF 3. programového obdobia 

vrátane spolufinancovania na národné projekty v sume 480 217 198 eur, z toho 255 889 eur sa 

týkalo projektu Šanca na návrat, kde ÚPSVR je partnerom projektu realizovaného ZVaJS 
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(výdavky sú rozpočtované a vykazované na prvku 07E0401) a na OP FEAD čerpalo ÚPSVR 

výdavky v sume 5 383 380 eur. Ministerstvo čerpalo výdavky ESF v sume 8 818 952 eur, z toho 

na Technickú pomoc v sume 6 126 344 eur na NP Budovanie a rozvoj kapacít analytických 

útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy v sume 48 945 eur (výdavky 

poskytnuté MV SR sú rozpočtované a vykazované na prvku 07E0301) a na Optimalizáciu 

procesov NIP v sume 365 084 eur (výdavky poskytnuté MV SR sú rozpočtované a vykazované 

na prvku 07E0402). 

 

Výdavky ESF - 3. programové obdobie a FEAD za kapitolu v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie boli čerpané: 
 

            (v eurách) 
EK Druh výdavku OP ĽZ OP FEAD Spolu 

600 Bežné výdavky 557 165 035 5 453 734 562 618 769 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 22 990 945 111 879 23 102 824 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 383 852 41 826 8 425 678 

630 Tovary a služby 19 123 116 5 299 525 24 422 641 

640 Bežné transfery 506 667 122 504 506 667 626 

700 Kapitálové výdavky 3 916 224 0 3 916 224 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 916 224 0 3 916 224 

720 Kapitálové transfery 0 0 0 

 Spolu 561 081 259 5 453 734 566 534 993 

 

Osobné výdavky (610 a 620) boli v rámci Technickej pomoci z ESF konečnými 

prijímateľmi čerpané v sume 8 970 879 eur, z toho na aparáte ministerstva 5 532 389 eur a v IA 

MPSVR SR 3 438 490 eur. Osobné výdavky z OP FEAD boli čerpané v sume 153 704 eur, 

z toho na ÚPSVR vo výške 89 820 eur a na aparáte ministerstva vo výške 63 884 eur. 

 

Najväčší objem výdavkov bol čerpaný v rámci OP ĽZ predovšetkým v prioritnej osi 

Zamestnanosť a prioritnej osi Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých, na národné 

projekty, ktorých prijímateľom je ÚPSVR. 

 

Odbor PJ čerpal výdavky v kategórii 630 a 640, poskytnuté boli na dopytovo-orientované 

projekty prijímateľom z verejného a súkromného sektora, ktorí implementujú OP ĽZ. Kapitálové 

transfery neboli poskytnuté. 

 

V priebehu roka 2020 boli rozpočtovými opatreniami (34) poskytnuté prostriedky OP ĽZ 

v sume 4 175 172 eur, z toho na projekt „Šanca na návrat“ z OP ĽZ Generálnemu riaditeľstvu 

ZVaJS a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v sume 3 710 686 eur (26) a na projekt „Tvorba 

nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“ 

Ministerstvu zdravotníctva SR v sume 464 485 eur (8). 

 

V priebehu roku 2020 boli finančné prostriedky v OP ĽZ poskytované systémom 

zálohových platieb, platieb predfinancovania a priebežných platieb po schválení súhrnných 

žiadostí o platbu odborom platieb MF SR. 

 

Zhodnotenie skutočností za programové obdobie 2014-2020 OP ĽZ: 
 

 V programovom období 2014-2020 je MPSVR SR riadiacim orgánom pre OP ĽZ. Ako 

sprostredkovateľské orgány sú v rámci OP ĽZ Ministerstvo vnútra SR (prioritné osi č. 5, 6 a 7) 

a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) /prioritné osi č. 1 
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a 7/ a IA MPSVR SR (prioritné osi č. 2, 3, 4 a 7). Riadiaci orgán MPSVR SR implementuje 

prioritné osi č. 2, 3, 4 a 7 cez sekciu fondov EÚ. 

 

 Prehľad o implementácii jednotlivých prioritných osí: 
Prioritná os Zodpovedný subjekt 

1. Vzdelávanie Sprostredkovateľský orgán MŠVVaŠ SR 

2. Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) 

Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo-orientované projekty) 

3. Zamestnanosť 
Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) 

Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo-orientované projekty) 

4. Sociálne začlenenie 
Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) 

Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo-orientované projekty) 

5. Integrácia MRK Sprostredkovateľský orgán MV SR 

6. Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou MRK 
Sprostredkovateľský orgán MV SR 

7. Technická pomoc Riadiaci orgán a všetky sprostredkovateľské orgány 

 

 V roku 2020 sa implementovali projekty v rámci OP ĽZ vo všetkých prioritných osiach 

a celkovo boli v predmetnom roku zazmluvnené národné projekty v celkovej sume 808 317 100 

eur (tabuľka). Okrem toho bolo v roku 2020 zazmluvnených 251 dopytovo-orientovaných 

projektov v prioritných osiach č. 1, 3, 4, 5 a 6 v celkovej sume 69 178 979 eur. 

 

 Národné projekty OP ĽZ zazmluvnené v roku 2020: 
           (v eurách) 

Prioritná os 
Počet zazmluvnených 

projektov 

Suma zazmluvnených projektov 

(EÚ a ŠR zdroje) 

1. Vzdelávanie 4 90 241 908 

2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí 
0 0 

3. Zamestnanosť 6 657 464 665 

4. Sociálne začlenenie 5 31 639 770 

5. Integrácia MRK 3 24 573 097 

6. Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou MRK 
0 0 

7. Technická pomoc 2 4 397 660 

 

 Pri programe OP ĽZ boli zo strany platobnej jednotky MPSVR SR v roku 2020 uhradené 

zálohové platby a predfinancovania v celkovej výške 132,5 mil. eur spolu za zdroje EÚ, IZM 

a ŠR. Suma certifikovaných zúčtovaní zálohových platieb v roku 2020 predstavovala 104,9 mil. 

eur. Z uvedeného vyplýva, že zálohové platby sa v rámci programu zúčtovávajú plynule. 

 

V roku 2020 bolo zo strany certifikačného orgánu (MF SR) celkovo schválených 132 

súhrnných žiadostí o platbu v celkovej sume 663,7 mil. eur (za zdroje EÚ, ŠR, IZM a vlastné 

zdroje). 63 súhrnných žiadostí bolo za riadiaci orgán (MPSVR SR/IA MPSVR SR) a 76 za 

sprostredkovateľské orgány (47 MV SR a 22 MŠVVaŠ SR). 

 

 Čo sa týka dosiahnutých výsledkov prijímateľa ÚPSVR za rok 2020 vyjadrených 

merateľnými ukazovateľmi (indikátormi), tak sumárny stav momentálne nie je kompletizovaný a 

bude obsahom výročnej správy OP ĽZ za rok 2020. 
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Celkovo bolo k 31. 12. 2020 v rámci OP ĽZ podporených 2 953 projektov (vrátane 

projektov Technickej asistencie) v celkovej zazmluvnenej hodnote 3 091,1 mil. eur
1
. 

Kontrahovanie je na úrovni takmer 100,0 % z celkovej alokácie 3 105,3 mil. eur. K 31. 12. 2020 

bolo riadne ukončených 319 projektov. Celková výška čerpania predstavuje sumu 1 590,2 mil. 

eur, teda 51,2 % z celkovej alokácie. Táto čiastka predstavuje sumu schválenú Certifikačným 

orgánom (MF SR) zníženú o nezrovnalosti a vratky. Z celkového počtu 2 953 zazmluvnených 

projektov je 97 národných (z toho 2 projekty finančných nástrojov), 2 837 dopytovo-

orientovaných a 19 projektov v rámci Technickej pomoci. 

 

 V nasledujúcej tabuľke uvádzame celkový finančný stav OP ĽZ k 31. 12. 2020, t. j. 

vrátane sprostredkovateľských orgánov, ktorými sú MŠVVaŠ SR a MV SR. Údaje za MPSVR 

SR sú zvýraznené. 
 

                      (v eurách) 

Prioritná os 

(RO/SO) 
Fond 

Kategória 

regiónu 
Alokácia * 

(EÚ+ŠR+IZM) 

Čerpanie k 

31.12.2020 

% 

čerpania 

k 

31.12.20

20 

Kontrahovanie k 

31.12.2020 

% 

kontrahova

nia k 

31.12.2020 

1 (MŠVVaŠ SR) ESF MRR, VRR 414 387 167 110 409 053 26,6 % 382 554 340 92,3 % 

2 (MPSVR SR) ESF/IZM MRR 187 471 320 161 174 759 86,0 % 221 140 416 118,0 % 

3 (MPSVR SR)  ESF MRR, VRR 1 604 246 012 955 970 364 59,6 % 1 666 903 544 103,9 % 

4 (MPSVR SR) ESF MRR, VRR 369 808 627 180 696 191 48,9 % 400 021 074 108,2 % 

5 (MV SR) ESF MRR 188 510 755 72 046 136 38,2 % 179 488 123 95,2 % 

6 (MV SR) EFRR MRR 246 202 587 44 379 163 18,0 % 150 339 503 61,1 % 

7 (MPSVR SR, 

MŠVVaŠ SR, 

MV SR) 

 ESF MRR, VRR 94 703 753 65 546 285 69,2 % 90 624 753 95,7 % 

z toho MPSVR 

SR (TA) 
ESF MRR, VRR 61 836 899 42 149 454 68,2 % 61 484 879 99,4 % 

Spolu 
ESF/EFRR

/IZM 
MRR, VRR 3 105 330 221 1 590 221 951 51,2 % 3 091 071 753 99,5 % 

 

Poznámka: MRR - Menej rozvinutý región 

  VRR - Viac rozvinutý región 

  * nové alokácie po schválení dvoch revízii OP ĽZ v roku 2020 

 

V roku 2020 pripravil RO/SO podklady k desiatim žiadostiam o platbu na EK za šiesty 

a siedmy účtovný rok v celkovej sume 474,6 mil. eur za EÚ zdroj, pričom 7 bolo v rámci ESF 

a 3 v rámci EFRR. 

 

V roku 2020 príspevková organizácia IVPR pokračovala v realizácii projektu Prevencia 

a eliminácia rodovej diskriminácie. Prostriedky na tento projekt sú získané z európskych zdrojov 

ESF a EFRR v rámci OP ĽZ. Doposiaľ vynaložené prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

čerpané v sume 1 016 538 eur boli v najväčšej miere použité na osobné výdavky expertov 

zamestnaných na projekte a na ostatné bežné prevádzkové výdavky spojené s ich činnosťou. 

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci: 

 

                                                 
1 Ide o nenávratný finančný príspevok, t.j. zdroj EÚ, IZM a ŠR a po odpočítaní nedočerpanej časti z riadne ukončených projektov 
a nezrovanalostí 
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V programovom období 2014-2020 je MPSVR SR certifikačným a riadiacim orgánom 

pre OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD). V roku 2020 sa na implementácii 

uvedeného OP podieľali ÚPSVR a aparát ministerstva. 

 

V rámci programového obdobia 2014-2020 ÚPSVR implementuje OP FEAD v tomto 

rozsahu: 

- poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 

potravinovej deprivácie (opatrenie č. 1), 

- poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej 

deprivácie (opatrenie č. 2), 

- podpora distribúcie darovaných potravín (opatrenie č. 3), 

- poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 

materiálnej deprivácie (opatrenie č. 4). 

 

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly v sume 12 653 879 eur, ktorý bol rozpočtovými 

opatreniami upravený na 5 453 734 eur, bol v plnej výške dočerpaný. Prostriedky EÚ 

a spolufinancovania zo ŠR v sume 4 155 115 eur boli, v súlade s platnými právnymi predpismi, 

zaviazané do nasledujúceho roka. 

 

Za sledované obdobie bolo poskytnutých v rámci opatrení celkom 5 288 832 eur, a to na 

potravinové balíčky (Opatrenie č. 1) v sume 5 208 533 eur a na teplé jedlo (Opatrenie  

č. 2) v sume 80 299 eur. 

 

 Čerpanie prostriedkov rozpočtovaných z EFRR - 3. programové obdobie: 
            (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2020 

Plnenie 
v % 

Skutočnosť 

2019 

ERDF - 3. programové obdobie (1AA1) 0 269 542 269 542 100,0 933 667 

Spolufinancovanie zo ŠR - 3. pr. obdobie (1AA2) 0 45 650 45 650 100,0 114 411 

Spolufinancov. zo ŠR pro rata - 3. pr. obd. (1AA3) 0 4 135 4 135 100,0 11 122 

ERDF z predch. roka - 3. progr. obdobie (3AA1) 0 720 927 720 927 100,0 218 350 

Spoluf. zo ŠR z predch. roka - 3. pr. obd. (3AA2) 0 129 173 129 173 100,0 88 914 

Spoluf. zo ŠR z pr. r.  pro rata - 3. pr. obd. (3AA3) 0 9 315 9 315 100,0 0 

ERDF - 3. progr. obdobie spolu (1AA1+3AA1) 0 990 469 990 469 100,0 1 152 017 

Spoluf. zo ŠR spolu (1AA2+1AA3+3AA2+3AA3) 0 188 273 188 273 100,0 214 447 

ERDF - 3. progr. obd. vrátane spolufin. zo ŠR 

(1AA1+1AA2+1AA3+3AA1+3AA2+3AA3) 

 

0 1 178 742 1 178 742 

 

100,0 1 366 464 

 

Čerpanie prostriedkov rozpočtovaných z EFRR podľa EK: 
          (v eurách) 

EK Druh výdavku 
Aparát 

ministerstva 

(07E0301) 

Sústava 

ÚPSVR 

(07E0401) 

Spolu 

600 Bežné výdavky 389 864 0 389 864 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 287 237 0 287 237 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 99 992 0 99 992 

630 Tovary a služby 0 0 0 

640 Bežné transfery 2 635 0 2 635 

700 Kapitálové výdavky 0 788 878 788 878 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 788 878 788 878 

720 Kapitálové transfery 0 0 0 

 Spolu 389 864 788 878 1 178 742 
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Výdavky Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/ - 3. programové obdobie 

vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v sume 1 178 742 eur, z toho prostriedky EÚ  

990 469 eur, spolufinancovanie zo ŠR 174 823 eur a spolufinancovanie zo ŠR PRO RATA 

13 450 eur. Bežné výdavky v sume 389 864 eur boli čerpané v rámci projektu aparátu 

ministerstva „Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.“ financovaného z OP Technická pomoc 

2014-2020 a kapitálové výdavky v sume 788 878 eur v rámci dvoch projektov ÚPSVR 

zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z OP Kvalita životného 

prostredia. 

 

1.4. Finančné operácie 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie 

 

Na položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov vykazuje kapitola k 31. 12. 2020 

sumu 24 923 573 eur a na položke 456 Iné príjmové finančné operácie (podpoložka 456002 

Prijaté finančné zábezpeky) sumu 497 142 eur, z toho 338 500 eur na aparáte ministerstva a  

158 642 eur na ÚPSVR. 

 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie 

 

Na podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky vykazuje kapitola sumu 734 268 eur, 

z toho 399 295 eur na aparáte ministerstva, 325 422 eur na ÚPSVR a 9 551 v IPR. 

 

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na 

zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a 

opatreniami prijatými na zabránenie ich šíreniu 

 

1.5.1. Príjmy 

 

 Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) bol na základe zákona č. 217/2020 Z. z., 

ktorým bol novelizovaný zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 schválený v 

sume 14 740 500 eur. Dôvodom úpravy rozpočtovaných príjmov kapitoly bolo okrem iného 

očakávané neplnenie príjmov v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a obmedzením 

kontrolnej činnosti orgánov štátnej správy v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Z uvedeného 

dôvodu je možné očakávať nižšie príjmy z pokút aj v budúcom období. 

 

1.5.2. Výdavky 

 

 MPSVR SR v záujme zmiernenia dopadov, vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu, v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 iniciovalo viaceré 

legislatívne úpravy, ktoré umožnili realizovať opatrenia v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 

služieb zamestnanosti. 

 

 Zákon č. 89/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vytvoril s 

účinnosťou od 25. apríla 2020 podmienky na následné zabezpečenie výkonu štátnej správy, 

samosprávnej pôsobnosti, plnenia úloh zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a zabezpečenie poskytovania dotácií v pôsobnosti MPSVR SR 

počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu  alebo výnimočného stavu. 
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 Zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s 

účinnosťou od 25. 3. 2020 posilnili nástroje služieb zamestnanosti, ktoré umožnili zmierniť 

negatívne vplyvy karanténnych opatrení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu 

ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Medzi aktívne opatrenia na trhu práce sa 

zaradili aj projekty (§ 54) na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na 

ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania 

zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja je možné 

realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta 

aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe 

uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia 

svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. 

 

 Opatrenia na zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 boli prijaté viacerými 

nariadeniami vlády SR (napr. NV SR č. 70/2020 Z. z., č. 102/2020 Z. z. a č. 103/2020 Z. z. v 

znení ďalších predpisov) a uzneseniami vlády SR k návrhu podmienok projektu na podporu 

udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (UV SR č. 178/2020, predĺžené 

UV SR č. 219, 306, 463, 582 a 682 z roku 2020). 

 

 

 Podrobnejšie informácie k danej problematike sú uvedené v časti 1.1.1 (str. 7-12). 

 

 V súlade s platnými právnymi predpismi boli v priebehu roka 2020 realizované výdavky 

kapitoly MPSVR SR na zmiernenie dôsledkov, ktoré z ochorenia COVID-19 vyplývali: 

 

o Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu, tzv. Prvá pomoc a Prvá pomoc+. Projekt, ktorého 

podmienky boli schválené UV SR č. 178 z 31. marca 2020 bol zameraný na podporu 

zamestnávateľov, ktorí v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky (1) a 

na podporu zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým v čase vyhlásenia 

mimoriadnej situácie poklesli tržby. Uznesením vlády SR č. 219 zo 14. apríla 2020 boli 

podmienky projektu doplnené o ďalšie dve opatrenia a zvýšila sa očakávaná výška finančných 

prostriedkov na realizáciu opatrení. Ďalšími štyrmi uzneseniami vlády v roku 2020 bolo 

postupne predlžované obdobie realizácie projektu, zvýšila sa výška príspevkov, rozšírili cieľové 

skupiny. Výdavky poskytnuté formou bežného transferu zamestnávateľom a SZČO dosiahli  

770 568 620 eur, z toho zdroj 111 v sume 464 318 291 eur, prostriedky OP ĽZ v sume  

306 250 329 eur. 
 
               (v eurách) 

Č.  Opatrenie - účel 
Podporení 

zamestnanci

/ SZČO 

Podporení          

žiadatelia 

Suma 

uhradená v 

roku 2020 

1 Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť 

alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu 

verejného zdravotníctva SR 

152 764 14 851 59 686 488 

2 SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky 

zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva SR 

280 503 66 821 128 557 026 
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3 

(A) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú 

zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti - kompenzácia 

odvíjajúca sa od mzdy zamestnanca  

578 357   7 913 187 704 428 

 (B) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú 

zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti - kompenzácia 

odvíjajúca sa od miery poklesu tržieb 

1 350 697  29 076 381 078 657 

 

 

4 

A) SZČO, ktoré od 13. 3. 2020 nemajú žiaden iný príjem   9 732   16 067 12 295 183 

 
(B) jednoosobové s. r. o., ktoré od 13. 3. 2020 nemajú 

žiaden iný príjem 
  6 123     1 507 1 246 837 

 

o Projekt na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (UV SR č. 344/2020), výdavky 

ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 59 343 897 eur. 

 

o Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ - projektom boli riešené tri aktivity: podpora SZČO, 

podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie a podpora zamestnávania uchádzačov o 

zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb. Výdavky ŠR (zdroj 111) 

dosiahli  48 748 097 eur. 

 

o Dotácia na podporu humanitárnej pomoci, tzv. SOS dotácia pre fyzickú osobu, ktorá v 

čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej 

činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej 

činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume najviac 1 800 eur 

v príslušnom rozpočtovom roku, mesačne 210 eur, od 1. októbra maximálne v sume 300 eur. 

Suma vyplatených dotácií 15 467 219 eur (priemerný mesačný počet poberateľov bol v období 

marec až december 9 152 fyzických osôb), z toho dotácie poskytnuté úradmi práce, sociálnych 

vecí a rodiny počas druhej vlny pandémie v sume 3 865 516 eur. 

 

o Dotácia na odmeny zamestnancom v prvej línii v oblasti sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas prvej vlny pandémie COVID-19 

(rozšírenie účelu § 3 zákona č. 544/2010 Z. z.). Dotáciu za mimoriadne náročnú každodennú 

prácu v zariadeniach, v rodinách a v teréne bolo možné poskytnúť v maximálnej výške 772 eur 

(celková cena práce) na jedného oprávneného zamestnanca. Suma vyplatená na uvedený účel 

21 985 940 eur pre 836 žiadateľov, a to pre 29 227 zamestnancov zariadení sociálnych služieb a 

767 zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Príloha č. 7b, 

7c). Zároveň boli čerpané osobné výdavky zamestnancov štátnych CDR z rovnakého dôvodu v 

sume 2 861 804 eur (poskytnuté rozpočtovým opatrením). 

 

o Dotácie na podporu humanitárnej pomoci právnickým osobám podľa § 9 ods. 3 a 4 

a nariadenia vlády SR č. 301/2020 Z. z., ktorým bolo novelizované nariadenie vlády SR  

č. 103/2020 Z. z., boli poskytnuté v sume 2 049 324 eur, z toho na: 

- výživové doplnky, najmä vitamínu D3, pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych 

služieb v sume 1 380 969 eur pre 462 žiadateľov (pre 26 517 zamestnancov a 42 582 

prijímateľov sociálnej služby) /Príloha č. 8e/, 

- dotácia na tzv. infekčný príplatok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb 

v karanténe z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, ako aj dotácie na ich adekvátne 

ubytovanie a stravovanie. Výška dotácie na „odmenu zamestnanca v karanténe“ na jedného 



 

 

 

53 

zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške 405 eur (300 eur hrubá mzda). Vyplatená 

suma 35 žiadateľom o dotáciu predstavovala 273 364 eur (Príloha č. 8d), 

- dotácia na humanitárnu pomoc v súvislosti s protipandemickými opatreniami, najmä na 

úhradu alebo spolufinancovanie nákladov, napr. na nákup ochranných rúšok, jednorazových 

ochranných rukavíc, ochranných návlekov, dezinfekčných prostriedkov, bezkontaktných 

teplomerov, respirátorov, stojanov na bezdotykovú dezinfekciu, germicídnych žiaričov, 

kyslíkových oxygenerátorov, čističiek vzduchu s filtrom, biolámp a pod. Vyplatená suma pre 

166 žiadateľov dosiahla 394 991 eur (Príloha č. 8c). 
 

o Výdavky na tzv. pandemický rodičovský príspevok (predĺžená doba poskytovania 

rodičovského príspevku počas mimoriadnej situácie) na základe NV SR č. 102/2020 Z. z. boli 

poskytnuté v sume 13 239 818 eur (pre priemerný mesačný počet poberateľov za máj až 

december 5 405). 
 

o Výdavky na pomoc v hmotnej núdzi boli v súvislosti s opatreniami prijatými NV SR  

č. 102/2020 Z. z. zvýšené o 2 452 080 eur. 
 

o Finančný príspevok podľa zákona 448/2008 Z. z. na poskytovanie sociálnej služby pre 

nocľahárne bol NV SR č. 70/2020 Z. z. zvýšený zo 120 eur na 150 eur na klienta; výdavky 

„naviac“ v roku 2020 predstavujú 238 519 eur. 
 

o Výdavky na materiálové vybavenie v súvislosti s COVID-19 (ochranné rúška, 

respirátory, obleky, štíty, dezinfekcia) pre zariadenia sociálnych služieb v sume 2 776 597 eur. 
 

o Nezanedbateľné výdavky kapitoly MPSVR SR súvisiace s pandémiou koronavírusu boli 

výdavky ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti na zabezpečenie tovarov a služieb nad 

rámec bežných potrieb (ochranné pomôcky, dezinfekcia, upratovanie, služby call centra a pod.) v 

sume 3 362 826 eur, ako i výdavky súvisiace s úpravou informačných systémov na základe 

platnej legislatívy (3 557 489 eur). 
 

 Výdavky kapitoly vyvolané riešením prevencie ako i zmiernenia dôsledkov ochorenia 

COVID-19 
                          (v eurách) 

Kód 

programovej 

štruktúry 

EK Opatrenie Suma 

06G0404 642027 
Projekt Prvá pomoc, Prvá pomoc+ 

464 318 291 

  06G1S01* 642027 306 250 329 

06G0404 641009 
Projekt na podporu udržania zamestnanosti v 

MŠ 
59 343 897 

06G0404 642200 Projekt Pracuj zmeň svoj život 48 748 097 

07C040A 642014 SOS dotácie  15 467 319 

07C040A 641, 642 
Dotácia na odmeny v 1. línii pre poskytova -

teľov sociálnych služieb a sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

21 985 940 

07C0502 610, 620 
Odmeny v 1. línii pre zamestnancov štátnych 

CDR 
2 861 804 

07C040A 

641, 642 
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre 

PO 
2 049 324 

v tom: 

dotácia na výživové doplnky 1 380 969 

dotácia na odmenu v karanténe  273 364 

dotácie na materiálové vybavenie 394 991 
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07C040A 662014 Dotácia na podporu humanitárnej pomoci 

fyzickým osobám /nad  rámec bežného roka/ 
255 570 

07C0202 642041 Pandemický rodičovský príspevok 13 239 818 

07C0101 642026 Dávka v hmotnej núdzi - úprava podmienok 2 452 080 

07C0A 641, 642 Zvýšenie finančného  príspevku pre nocľahárne 238 519 

07C0A 633006 Nákup materiálového vybavenia pre 

poskytovateľov sociálnych služieb 
2 776 597 

06G, 07C, 

07E 
630 

Nákup tovaru a úhrada za služby v aparáte 

ministerstva a organizáciách rezortu 
3 362 826 

0EK0H 630 
Úprava a rozširovanie funkcionalít 

informačných systémov  
3 557 488 

  SPOLU 946 907 899 

* zdroj EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

  

1.5.3. Finančné operácie 
 

 Kapitola MPSVR SR v súvislosti s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 

následkov COVID-19 nevykazuje žiadne finančné operácie. 
 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 
 

Schválený rozpočet výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania v sume 174 975 413 eur bol rozpočtovými opatreniami a refundáciami zvýšený na 

207 237 368 eur, z toho prostriedky ŠR (zdroj 111) na 183 847 308 eur, spolufinancovanie zo ŠR 

4 034 439 eur a prostriedky EÚ na 19 355 621 eur. Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní predstavuje 206 924 357 eur (99,8 %). Prostriedky zo zdroja 

111 boli čerpané v sume 183 534 297 eur (99,8 %), spolufinancovanie zo ŠR 4 034 439 eur 

(100,0 %) a prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 19 355 621 eur (100,0 %). V skutočnosti boli v 

roku 2020 vyplatené výdavky na mzdy v sume 206 924 357 eur a v porovnaní s účtovným 

čerpaním na kategórii 610 boli vyššie o 636 008 eur. K prekročeniu o sumu 635 067 eur došlo 

v ÚPSVR v súvislosti s uplatňovaním paušálnych nepriamych výdavkov národných projektov 

za podmienok OP ĽZ v programovom období 2014-2020 a na úradoch PSVR v sume 2 534 632 

eur. Pri financovaní nepriamych paušálnych výdavkov systémom zálohových platieb sa takéto 

výdavky vykazujú v rámci zdrojov EÚ na podpoložke EK 637033. Rozdiel v sume 941 eur 

vznikol medzi výdavkami a údajmi o dosiahnutej skutočnosti z výkazu Práca 2-04 za CDR 

nesprávnym zaúčtovaním výdavkov. 
 

V porovnaní s rokom 2019 boli mzdové výdavky v kategórii 610 vyššie o 19 724 047 eur, 

z toho výdavky ŠR (zdroj 111) o 16 884 645 eur a prostriedky ESF a spolufinancovania zo ŠR 

o 2 839 402 eur. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. neboli čerpané. 

Dôvodom výrazného zvýšenia mzdových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) bola predovšetkým 

valorizácia miezd o ďalších 10 % od 1. 1. 2020 (zabezpečená v schválenom rozpočte na rok 

2020). Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli vrátené výdavky pôvodne krátené z dôvodu 

CÚD v sume 2 875 139 eur. Tromi rozpočtovými opatreniami bol rozpočet výdavkov štátnych 

CDR zvýšený o 5 983 666 eur, z toho odmeny zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v prvej línii predstavovali 2 425 062 eur (čerpané v sume 2 120 640 eur), 

ďalšie výdavky súviseli s finančným zabezpečením krytia príplatkov vyplývajúcich zo 

Zákonníka práce (za nočnú prácu, sviatky a iné) a tiež zlepšením hmotnej zainteresovanosti 

zamestnancov CDR, na ktorých, z dôvodu uzatvorenia škôl, boli kladené väčšie nároky. 

Z prostriedkov OP ĽZ - opatrenie Technická pomoc boli čerpané výdavky v sume 6 646 409 eur. 
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Ďalšie výdavky na mzdy sa týkali technickej pomoci OP FEAD (111 878 eur) a HP RMŽ a ND 

financovanej OP Technická pomoc (287 237 eur). V rámci implementácie projektov ESF 

prostredníctvom národných projektov boli čerpané prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR 

v sume 16 233 697 eur, z toho v sústave ÚPSVR 12 791 582 eur, IA MPSVR SR 3 356 317 eur 

a na aparáte ministerstva 85 799 eur. 

 

 Uznesením vlády SR č. 500 zo dňa 14. októbra 2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2020 až 2022 bol pre kapitolu MPSVR SR schválený limit počtu zamestnancov 13 445 

osôb, z toho administratívne kapacity osobitne sledované 249 osôb. Na základe požiadavky 

ministerstva MF SR zvýšilo počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu o 1 085 osôb, 

z toho 984 osôb na realizáciu národných projektov v sústave ÚPSVR a 101 osôb v IA MPSVR 

SR. Vzhľadom na to, že mzdové výdavky na týchto zamestnancov sú hradené priamo z rozpočtu 

príslušného národného projektu, úprava počtu zamestnancov bola bez dopadu na výdavky ŠR. 

Limit počtu zamestnancov bol znížený v súvislosti s delimitáciou 2 funkčných miest z aparátu 

ústredného orgánu na MZVaEZ SR pre dočasne vyslaných zamestnancov na Stále zastúpenie SR 

pri Európskej únii v Bruseli. 

 

 V roku 2020 zamestnával rezort MPSVR SR v rozpočtovej sfére v priemernom 

prepočítanom počte 14 493 zamestnancov (v štátnej službe 8 312 a pri výkone práce vo 

verejnom záujme 6 181), čo je menej ako upravený limit počtu zamestnancov rezortu (14 537). 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol počet zamestnancov vyšší o 260 osôb. 

 

Rozpočtové organizácie čerpali mzdové výdavky do výšky rozpočtovanej sumy, a to IPR 

pri prepočítanom počte 109 zamestnancov v sume 1 285 447 eur, RSZP pri počte 34 

zamestnancov v sume 337 865 eur, CMPODM pri počte 15 zamestnancov v sume 209 673 eur, 

IA MPSVR SR pri počte 306 zamestnancov v sume 4 502 043 eur, sústava NIP pri počte 511 

zamestnancov (z toho 64 v NIP a 447 v IP) v sume 6 639 183 eur (z toho 903 604 eur v NIP 

a 5 735 579 eur v IP) a sústava ÚPSVR pri počte 12 972 zamestnancov (z toho 710 v ÚPSVR, 

8 156 v úradoch PSVR a 4 106 v CDR) v sume 174 745 137 eur (z toho v ÚPSVR 12 498 663 

eur, v úradoch PSVR 101 514 525 eur a v CDR 60 731 949 eur). 

 Ústredný orgán v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov 592 zamestnával 

v priemernom prepočítanom počte 547 zamestnancov. Upravený rozpočet miezd, platov, 

služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo zdroja 111 v sume 9 527 769 eur bol 

čerpaný v rovnakej výške (100,0 %). Celkové čerpanie mzdových prostriedkov vrátane 

spolufinancovania zo ŠR (759 956 eur), prostriedkov EÚ (3 688 168 eur) predstavovalo sumu 

13 975 893 eur (100,0 %). 

 

Príspevková organizácia IVPR čerpala pri počte zamestnancov 36 mzdové výdavky 

v sume 724 705 eur. 

 

1.7. Príspevková organizácia v pôsobnosti kapitoly 

 

Príspevková organizácia v pôsobnosti kapitoly MPSVR SR - Inštitút pre výskum práce a 

rodiny dosiahla celkové príjmy v sume 1 997 102 eur, z toho nedaňové príjmy v sume 25 875 eur 

a granty a transfery v sume 1 971 227 eur. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111) 

predstavujú 577 088 eur, prostriedky EÚ 1 130 594 eur, prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 

152 227 eur a iné zdroje (zdroj 46) 25 838 eur. 
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Výdavky príspevkovej organizácie boli čerpané v sume 1 642 234 eur formou bežných 

výdavkov. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131J) predstavujú 579 866 eur, z toho 

3 377 eur predstavovala vratka do ŠR zo zúčtovania finančných vzťahov za rok 2019, 

prostriedky EÚ 824 326 eur, spolufinancovanie zo ŠR 192 212 eur a iné zdroje 45 830 eur (zdroj 

46). Organizácii bol poskytnutý príspevok zo ŠR (zdroj 111) v zmysle Kontraktu na rok 2020 

v sume 564 084 eur. V nadväznosti na Dodatok č. 1 ku kontraktu z 2. 12. 2020 bol rozpočtovým 

opatrením navýšený rozpočet IVPR o 13 000 eur na výdavky spojené s presťahovaním 

organizácie na novú adresu a zvýšenými výdavkami v čase mimoriadnej situácie (COVID-19). 

Nevyčerpaný príspevok IVPR v sume 598 eur bude predmetom zúčtovania so ŠR. 

 
 (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie v 

% 

IVPR     

- príjmy 614 084 627 084 1 997 102 318,5% 

- výdavky,  z toho: 614 084 1 753 954 1 642 234 93,6% 

 Bežné výdavky (600) 614 084 1 753 954 1 642 234 94,1% 

Výdavky na mzdy a platy (610) 339 886 761 486 724 705 95,2% 

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 132 950 384 146 368 486 95,9% 

Tovary a služby (630) 133 948 605 732 546 730 90,3% 

Bežné transfery (640) 7 300 2 590 2 313 89,3% 

 

 

1.8. Záver 

 

V Návrhu záverečného účtu za rok 2020 je zdokumentovaný celoročný vývoj čerpania 

prostriedkov a hodnotené výsledky finančného hospodárenia kapitoly MPSVR SR. Vykonanými 

rozpočtovými opatreniami a hospodárnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov sa 

zabezpečila realizácia rozhodujúcich úloh kapitoly v súlade so záväzkami vyplývajúcimi 

z právnych noriem pre oblasť sociálnej politiky a politiky zamestnanosti pri dodržaní záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu SR. Zároveň bola prostredníctvom kapitoly MPSVR SR 

poskytnutá účinná pomoc fyzickým i právnickým osobám na zmiernenie následkov epidémie 

koronavírusu COVID-19. 
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1.9. Použité skratky 

 

APTP   aktívna politika trhu práce 

CDR   centrum pre deti a rodiny 

CMPODM  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 

CÚD   Centrálne úradné doručovanie 

ČR   Česká republika 

ECSWPR  Európske centrum pre sociálnu politiku a výskum 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   ekonomická klasifikácia 

ELA   Európsky orgán práce 

ESF   Európsky sociálny fond 

EÚ   Európska únia 

HP RMŽ a ND Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia 

IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

   Slovenskej republiky 

ILO   Medzinárodná organizácie práce 

IP   inšpektorát práce 

IPR   Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 

IVPR   Inštitút pre výskum práce a rodiny 

IZM   Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

KMC    Koordinačno-metodické centrum 

MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MOP   Medzinárodná organizácie práce 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRR   menej rozvinutý región 

MŠ   materská škola 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZVaEZ SR  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej  

   republiky 

NIP   Národný inšpektorát práce 

NP   národný projekt 

NR SR   Národná rada Slovenskej republiky 

NV SR   nariadenie vlády Slovenskej republiky 

OECD   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OOV   ostatné osobné výdavky 

OP   operačný program 

OP FEAD  Operačný program európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP ZaSI  Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

OSN   Organizácia spojených národov 

p. b.   percentuálny bod 

PERD   Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie 

PJ   platobná jednotka 

resp.   respektíve 

RO   rozpočtová organizácia 

ROP   Regionálny operačný program 

RSZP   Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 
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SO   sprostredkovateľský orgán 

SR   Slovenská republika 

Stabilizácia AK Stabilizácia administratívnych kapacít 

SZČO   samostatne zárobkovo činná osoba 

ŠR   štátny rozpočet 

t. j.   to jest 

tzv.   takzvaný 

ŤZP   ťažké zdravotné postihnutie 

UoZ   uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVR  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

úrad PSVR  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

UV SR   uznesenie vlády Slovenskej republiky 

VPS   Všeobecná pokladničná správa 

VRR   viac rozvinutý región 

Zb.   zbierka 

ZPC   zahraničné pracovné cesty 

ZŠ   základná škola 

ZVaJS   Zbor väzenskej a justičnej stráže 

Z. z.   Zbierka zákonov 

ŽoP   žiadosť o platbu 

 

 


