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Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 

 
 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR (ďalej len „kapitola“) na 

rok 2018 vykonalo Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) rozpočtové opatrenia, 

ktorými sa upravili záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok:  

 

1. Listom č. MF/007896/2018-441 zo 17. 1. 2018 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 248 601 154,71 eura 

a prekročenie limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania z predchádzajúcich 

rokov v sume 233 106 328,42 eura. 

 

- kategória 340  + 248 601 154,71 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 33 865 465,24 eur 

 (zdroj 3AC1) + 152 994 417,07 eur 

 (zdroj 3AK1) + 16 967 998,96 eur 

 (zdroj 3AL1) + 44 773 273,44 eur 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 233 106 328,42 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 32 417 556,69 eur 

 (zdroj 3AA2) + 22 624,17 eur 

 (zdroj 3AA3) + 5 386,68 eur 

 (zdroj 3AC2) + 31 059 198,61 eur 

 (zdroj 3AK2) + 1 384 347,23 eur 

            

-  prostriedky z rozpočtu EÚ   

 

+ 200 608 849,65 eur 

 (zdroj 3AA1) + 128 125,49 eur 

 (zdroj 3AC1) + 149 446 486,05 eur 

 (zdroj 3AK1) + 7 844 644,53 eur 

 (zdroj 3AL1) + 43 189 593,58 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 9 228 991,76 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 182 058,42 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 223 695 278,24 eur 

 

 

2. Listom č. MF/009077/2018-441 z 9. 2. 2018 povolilo prekročiť  rozpočet  výdavkov 

kapitoly MPSVR SR   na základe uznesenia vlády SR č. 76 zo 7. februára 2018 k návrhu na  

uvoľnenie finančných  prostriedkov z rezervy vlády  na zabezpečenie prevádzky bezplatnej 

nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a koordinačných aktivít v oblasti násilia na ženách 

pre Inštitút pre výskum práce a rodiny do konca roka 2018. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 99 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 99 000,00 eur 
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3. Listom č. MF/009348/2018-441 z 28. 2. 2018  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 5 008 150,51 eura. 

 

  hlavná kategória 700   + 5 008 150,51 eur 

  z toho   (zdroj 131H) + 4 118 364,05 eur 

 (zdroj 131G) + 889 786,46 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 913 634,36 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 3 682 007,25 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 4 928,57 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 4 928,57 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR + 326,34 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - 

MPSVR SR  

 

+ 407 253,99 eur 

4. RO zrušené MF SR  

 

5. Listom č. MF/010460/2018-441 z 19. 03. 2018  viazalo rozpočtové prostriedky 

kapitoly na rok 2018 v prospech kapitoly VPS v sume 437 464,80 eur z dôvodu zabezpečenia 

financovania sociálnych služieb poskytovateľmi, ktorí v zákonom stanovenom termíne 

nepožiadali o poskytnutie finančného príspevku z kapitoly MPSVR SR. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 437 464,80 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 437 464,80 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 437 464,80 eur 

 

6. Listom č. MF/010197/2018-441 z 5. 4. 2018 povolilo prekročenie a viazanie 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 333/2017 

o štátnom rozpočte na rok 2018 – zabezpečenie zvýšenia výdavkov na kategórii 610 

a zabezpečenie osobných a prevádzkových výdavkov pre pracoviská štátnych detských 

domovov zamerané na resocializáciu pre deti drogovo a inak závislé. 

 

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

- kategória 610  + 959 059,00 eur 

  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

 

 
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 2 163 506,00 eur 

7. Listom č. MF/010107/2018-441 z 31.5.2018 povolilo prekročenie a viazanie 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 na zabezpečenie zvýšených výdavkov na 

kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní a kategórie 630 Tovary a služby. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 3 000 000,00 eur 

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

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 000 000,00 eur 

 

8. Listom č. MF/011194/2018-441 z 12. 4. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018  o 45 000,00 eur na programe 07E Tvorba 

a implementácia politík na zabezpečenie finančných prostriedkov na vrátenie uhradených 

pokút z rokov 2015 až 2017. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 45 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 45 000,00 eur 

 

 

9. Listom č. MF/011253/2018-441 zo 13. 4. 2018 povolilo prekročenie limitu 

kapitálových výdavkov kapitoly MPSVR SR o 80 000,00 eur na programe 07C Sociálna 

inklúzia v prvku 07C0502 na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu výťahu 

v Detskom domove Sečovce. 

 

  hlavná kategória 700   + 80 000,00 eur 

  z toho   (zdroj 131H) + 80 000,00 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 80 000,00 eur 

 

 

10. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 4. 2018 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2018  v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU 

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

301011B461500601 KP (Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND 

za obdobie júl 2017 až september 2017). 

 

hlavná kategória 600   + 95 093,61 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 17 059,79 eur 

 (zdroj 1AA3) + 3 280,74 eur 

 (zdroj 1AA2) + 13 779,05 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 78 033,82 eur 

 (zdroj 1AA1) + 78 033,82 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 95 093,61 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 95 093,61 eur 

  

11. Listom č. MF/011846/2018-441 z 11. 7. 2018 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2018 v sume 107 184  eur z kapitoly VPS na zabezpečenie 
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osobných a prevádzkových výdavkov 8 nových psychológov od 1.9.2018 na Ústredí PSVR 

a presun výdavkov v rámci programu 07C Sociálna inklúzia a na vytvorenie dostatočnej siete 

pobytových miest v štátnych detských domovoch. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 107 184,00 eur 

- kategória 610  + 32 000,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 471/2017 (od 1.9. – 31.12.2018 o 8 osôb) 

  

+ 3 osoby 

   
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 91 184,00 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu -   

MPSVR SR  

+ 16 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 274 982,00 eur 

 

12. Listom č. MF/012820/2018-441 zo 7. 8. 2018 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2018 na zabezpečenie 

financovania nepokrytých potrieb v oblasti IT na ÚPSVR a detských domovoch . 

 

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

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu -   

MPSVR SR 

+ 3 074 337,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 3 074 337,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 074 337,00 eur 

 

13. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 5. 2018 viazalo  limit záväzných ukazovateľov 

kapitoly na rok 2018  v súvislosti s vrátením zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov 

z poskytnutej zálohovej platby v rámci projektu – Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND.  

 

hlavná kategória 600   - 2 894,43 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

- 519,27 eur 

 (zdroj 3AA3) - 99,84 eur 

 (zdroj 3AA2) - 419,43 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   -2 375,16 eur 

 (zdroj 3AA1) - 2 375,16 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík - 2 894,43 eur 

07E0301 Aparát ministerstva - 2 894,43 eur 

 

14. Listom zo dňa 12.6.2018 povolilo prekročiť záväzné ukazovatele kapitoly na rok 

2018 – zabezpečenie finančných prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov v nadväznosti 

na § 5 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, na nariadenia vlády SR, 
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ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými KZVS 

na rok 2018. 

 

-hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 8 080 901,00 eur 

- kategória 610  + 5 988 648,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 + 293 610,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 1 746 308,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 6 280 200,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

a zvýšenia zamestnateľnosti 

 

 

+ 54 3938,00 eur 

 

15. Listom č. MF/013424/2018-413 z 13. 6. 2018 upravuje záväzný ukazovateľ limitu 

počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly MPSVR SR, zvyšuje sa limit počtu 

zamestnancov aparátu ministerstva o 1 osobu, v tom administratívne kapacity osobitne 

sledované o 1 osobu, zároveň sa znižuje limit počtu zamestnancov na implementačnej 

agentúre. 

 

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

- kategória 610  + 0,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 471/2017 (od 1.9. – 31.12.2018 o 8 osôb) 

  

 0 osôb 

- z toho: aparát ústredného orgánu  + 1 osoba 

  

16. Listom č. MF/013589/2018-441 z  22. 6. 2018 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly na rok 2018 – povolenie prekročenia limitu kapitálových výdavkov pri 

súčasnom viazaní bežných výdavkov na schválené dotácie na rok 2018. 

 

hlavná kategória 600 zdroj 111   - 1 063 603,00 eur 

hlavná kategória 700 zdroj 111   + 1 063 603,00 eur 

  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 7 355,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika - 7 355,00 eur 

 

17. Listom č. MF/013227/2018-441 z 20. 6. 2018 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 o 203 400,00 eur na programe 07E Tvorba 

a implementácia politík na zabezpečenie finančných prostriedkov na vrátenie uhradených 

pokút z minulých rokov, vyplatenie náhrady mzdy, vrátane odvodov poistného pre IP Žilina 

v súvislosti s právoplatným rozsudkom súdu. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 203 400,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 203 400,00 eur 
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18. Listom č. MF/013667/2018-441 zo 04. 07. 2018 povolilo MF SR úpravu 

záväzných ukazovateľov kapitoly - prekročenie limitu kapitálových výdavkov o 860 000,00 

eur na programe 07E Tvorba a implementácia politík, kód zdroja 131H, na zabezpečenie 

finančných prostriedkov na doplatenie rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku, 

ktorý je predmetom pripravovanej zámeny nehnuteľného majetku štátu. 

 

  hlavná kategória 700   + 860 000,00 eur 

  z toho   (zdroj 131H) + 860 000,00 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 860 000,00 eur 

 

19. Rozpočtovým opatrením zo dňa 02. 07. 2018 povolilo MF SR úpravu záväzných 

ukazovateľov  kapitoly -  prekročenie limitu výdavkov v súvislosti s prijatím tretej zálohovej 

platby na zabezpečenie  projektu technickej pomoci financovaného v rámci OP Technická 

pomoc 2014-2020 s názvom „Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND“. 

 

- hlavná kategória 600 + 157 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   

 (zdroj 3AA2) + 22 749,30 eur 

 (zdroj 3AA3) + 5 416,50eur 

   

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 3AA1) + 128 834,20 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018 

 

07E0301 Aparát ministerstva + 157 000,00 eur 

 

20. Listom č. MF/014811/2018-441 z 25. 07. 2018 viazalo limit záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v rámci programu 07E Tvorba a implementácia politík, 

kód zdroja 111, vo výške 26 500,00 eur, na zabezpečenie finančných prostriedkov na 

realizáciu výdavkov na projekt Implementácia systému EESSI v SR. 

 

  hlavná kategória 700   + 0,00 eur 

  z toho:   (zdroj 111) - 26 250 eur 

 (zdroj 11O2)  + 26 250 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 0,00 eur 

 

21. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 7. 2018 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ na 

základe schválenia Žiadosti o platbu 312041J193500101 (prioritná os č. 4) v prospech 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 97 916,10 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 14 687,40 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 83 228,70 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 97 916,10 eur 

 

22. Listom č. MF/015371/2018-441 zo 7. 8. 2018 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry – na zabezpečenie 

financovania nepokrytých potrieb v oblasti IT (z toho na aparáte v sume 1 514 244,- eur). 

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu -   

MPSVR SR 

+ 2 947 567,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 2 947 567,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 2 947 567,00 eur 

 

23. Listom č. MF/016239/2018-441 z 21. 9. 2018 povolilo prekročenie a viazanie 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok - z dôvodu  zvýšenia osobných výdavkov 

na zabezpečenie zlepšenia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov Ústredia, úradov práce a 

štátnych DeD:  

 

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

- kategória 610  +3 705 076,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia ekonomík + 4 300 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 4 300 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 5 000 000,00 eur 

 

24. Listom č. MF/016311/2018-441 zo 07. 09. 2018 povolilo MF SR prekročenie 

limitu záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 o 31 250,00 eur na programe 07E 

Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie finančných prostriedkov na vrátenie 

uhradených pokút v minulých rokoch pre NIP. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 32 250,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 32 250,00 eur 

 

25. Listom č. MF/016450/2018-441 zo 14. 09. 2018 viaže záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu na rok 2018 z dôvodu delimitácie 2 štátno-zamestnaneckých miest na 

MZVaEZ SR za zamestnancov dočasne vyslaných na Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 207 383,00 eur 

- z toho kategória 610  - 133 025,00 eur 
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-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu (- 3 osoby) 

 

 

 - 133 025,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok  2018  

07E Tvorba a implementácia politík - 207 383,00 eur 

 

26. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 08. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018  v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011B461500701 (Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ 

a ND za obdobie február 2018 až apríl 2018). 

 

hlavná kategória 600   + 111 917,62 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 20 078,03 eur 

 (zdroj 1AA2) + 16 216,88 eur 

 (zdroj 1AA3) + 3 861,15 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 91 839,59 eur 

 (zdroj 1AA1) + 91 839,59 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 111 917,62 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 111 917,62 eur 

 

27. Listom č. MF/016513/2018-441 zo 06. 12. 2018 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov a viazanie záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súlade s ustanovením § 

2 zákona č. 333/2017 o štátnom rozpočte na rok 2018 na zabezpečenie financovania 

nepokrytých potrieb v oblasti prevádzkových výdavkov Ústredia a úradov práce, sociálnych 

vecí a rodiny. 

 

 hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 1 605 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 1 605 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 1 605 000,00 eur 

 

28. Listom č. MF/016514/2018-441 z 19. 09. 2018 povolilo prekročenie a viazanie 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 333/2017 

o štátnom rozpočte na rok 2018 na zabezpečenie financovania nákupu pozemkov IROP. 

 

  hlavná kategória 700   + 1 200 000,00 eur 

  z toho:   (zdroj 111) + 1 200 000,00 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 1 200 000,00 eur 
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29. Listom č. MF/017196/2018-441 z  08. 10. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 na programe 07E Tvorba a implementácia 

politík za účelom vysporiadania systémových nezrovnalostí v súvislosti s návrhom na 

predbežné ukončenie OP Informatizácia spoločnosti. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 463 326,47 eur 

 Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 463 326,47 eur 

 

30. Listom č. MF/017374/2018-441 z 18. 10. 2018 bola, z dôvodu nutnosti 

dofinancovania rozpočtom nezabezpečených potrieb kapitoly (vianočný príspevok 

dôchodcom a nesystémové dávky sociálneho poistenia) realizovaná úprava  v rámci 

limitovaných výdavkov aparátu ministerstva.  

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 9 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 9 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 18 700 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 18 700 000,00 eur 

 

31. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 09. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018  v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011B461500801 (Zúčtovanie refundácie dohôd zamestnancov gestora HP RMŽ 

a ND a podporných činností za obdobie apríl  až jún 2017).  

 

hlavná kategória 600   + 20 391,78 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 3 658,30 eur 

 (zdroj 1AA2) + 2 954,79 eur 

 (zdroj 1AA3) + 703,51 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 16 733,48 eur 

 (zdroj 1AA1) + 16 733,48 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 20 391,78 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 20 391,78 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 04. 10. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011B461500901 (Zúčtovanie refundácie dohôd zamestnancov gestora HP RMŽ 

a ND a podporných činností za obdobie júl až september 2017). 

 

hlavná kategória 600   + 17 652,67 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 3 166,89 eur 
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 (zdroj 1AA2) + 2 557,86 eur 

 (zdroj 1AA3) + 609,03 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 14 485,78 eur 

 (zdroj 1AA1) + 14 485,78 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 17 652,67 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 17 652,67 eur 

 

33. Listom č. MF/017778/2018-441 zo 29. 11. 2018 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2018 na zabezpečenie 

financovania nepokrytých potrieb v oblasti IT na aparáte MPSVR SR . 

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

0EK0H IT financované zo ŠR - MPSVR SR + 609 696,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 609 696,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 609 696,00 eur 

 

34. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2018 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ na 

základe schválenia Žiadosti o platbu 312041J193500201 (prioritná os č. 4) v prospech 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600   - 98 062,11 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 1 276,79 eur 

 (zdroj 1AC2) - 13 432,53 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 7 189,78 eur 

 (zdroj 1AC1) - 76 163,01 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 98 062,11 eur 

 

35. Listom č. MF/018522/2018-413 z 29. 11. 2018 povolilo prekročenie a viazanie 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 333/2017 

o štátnom rozpočte na rok 2018, v tom povolené prekročenie výdavkov na kategórii 610 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV. Výdavky súvisia s vyslaním zamestnancov na Stále 

zastúpenie pre EÚ v Bruseli. 

 

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

- kategória 610  + 133 025 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia ekonomík 207 383,00 eur 

 07C Sociálna inklúzia 207 383,00 eur 

 

 
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 207 383,00 eur 
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36. Listom č. MF/018896/2018-441 z 21. 11. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018  v súvislosti so zabezpečením realizácie NP 

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

správy“ na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600   + 3 755,19 eur 

z toho:- prostriedky na spolufinancovanie    

 (zdroj 3AC2) + 804,32 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ    

 (zdroj 3AC1) + 2 950,87 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 755,19 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 3 755,19 eur 

 

37. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 11. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011B461501001 (Zúčtovanie refundácie dohôd zamestnancov gestora HP RMŽ 

a ND a podporných činností za obdobie október až december 2017). 

 

- hlavná kategória 600   + 21 429,67 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 3 844,49 eur 

 (zdroj 1AA2) + 3 105,17 eur 

 (zdroj 1AA3) + 739,32 eur  

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 17 585,18 eur 

 (zdroj 1AA1) + 17 585,18 eur  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 21 429,67 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 21 429,67 eur 

 

38. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 11. 2018 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ na 

základe schválenia Žiadosti o platbu 312041J193500301 (prioritná os č. 4) v prospech 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 11 864,84 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 1 779,72 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 10 085,12 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR - 11 864,84 eur 

 

39. Listom č. MF/019361/2018-413 z 4. 12. 2018 povolilo prekročiť záväzný 

ukazovateľ - limit počtu zamestnancov kapitoly MPSVR SR na rok 2018.   

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, príloha č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 471/2017 

+ 870 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 0 osôb 
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40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 04. 12. 2018 uvoľnilo prostriedky v súvislosti so 

zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Ľudské zdroje na základe 

schválenia Žiadosti o platbu 312041S095100201 (prioritná os č. 4) v prospech  Generálneho 

riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (Projekt : Šanca na návrat) 

 

- hlavná kategória 600 - 411 038,00 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

- 61 655,70 eur 

 (zdroj 1AC2) - 61 655,70 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   - 349 382,30 eur 

 (zdroj 1AC1) - 349 382,30 eur  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR - 411 038,00 eur 

 

41. Rozpočtovým opatrením zo dňa 04. 12. 2018 uvoľnilo prostriedky v súvislosti so 

zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Ľudské zdroje na základe 

schválenia Žiadosti o platbu 312041S095100101 (prioritná os č. 4) v prospech Generálneho 

riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (Projekt : Šanca na návrat)  

 

- hlavná kategória 600   - 310 649,00 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

- 46 597,35 eur 

 (zdroj 1AC2) - 46 597,35 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   - 264 051,65 eur 

 (zdroj 1AC1) - 264 051,65 eur  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR - 310 649,00 eur 

 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 05. 12. 2018 povolilo prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2018 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011B461501101 (Zúčtovanie refundácie dohôd zamestnancov gestora HP RMŽ 

a ND a podporných činností za obdobie január až jún 2018). 

 

- hlavná kategória 600   + 28 625,94 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 5 135,51 eur 

 (zdroj 1AA2) + 4 147,91 eur 

 (zdroj 1AA3) + 987,60 eur  

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 23 490,43 eur 

 (zdroj 1AA1) + 23 490,43 eur  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07E Tvorba a implementácia politík + 23 490,43 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 23 490,43 eur 

 

43. Listom č. MF/019506/2018-441 zo 6. 12. 2018 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2018 na zabezpečenie 

financovania nepokrytých potrieb v oblasti IT na aparáte MPSVR SR . 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

0EK0H IT financované zo ŠR - MPSVR SR + 196 812,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 196 812,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny(bez PPŠ), kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 196 812,00 eur 

 

44. RO zrušené MF SR 

 

45. Listom č. MF/019582/2018-441 z 12. 12. 2018 vykonalo, z dôvodu vysporiadania 

systémových nezrovnalostí za 3. účtovný rok (2016-2017) na prioritnej osi č. 4, úpravu 

záväzných ukazovateľov v rámci  schváleného rozpočtu kapitoly - povolené prekročenie 

príjmov a výdavkov OP ĽZ pri súčasnom viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111). 

  

-  - kategória 340  + 14 420,73 eur 

 (zdroj 1AC1) + 14 420,73 eur 

- hlavná kategória 600   + 0,00 eur 

z toho:  

 (zdroj 111) -17 329,30 eur 

 (zdroj 1AC1) + 14 420,73 eur 

 (zdroj 1AC2) +2 908,57 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR + 17 329,30 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - 17 329,30 eur 

 

46. Listom č. MF/019646/2018-441 zo  14. 12. 2018 vykonalo, z dôvodu 

vysporiadania nezrovnalosti, úpravu záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly – povolené 

prekročenie príjmov a výdavkov OP ĽZ pri súčasnom viazaní výdavkov  štátneho rozpočtu 

(zdroj 111) . 

 

-kategória 340 

  z toho: (zdroj1AC1) + 1 992 850,32 eur 

 

- hlavná kategória 600  + 0,00 eur 

z toho:  (zdroj 111) - 2 262 176,82 eur 

       (zdroj 1AC2) + 339 326,50 eur 

 (zdroj 1AC1) + 1 922 850,32 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 –MPSVR SR +2 262 176,82 eur 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnanosti MPSVR SR - 1 579 050,81 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc - 1 579 050,81 eur 

07C Sociálna inklúzia - 683 126,01 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného 

štátom), kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 

-500 000,00 eur 

 

47. Listom č. MF/019656/2018-441 zo  17. 12. 2018  viazalo  z titulu neplnenia 

rozpočtovaných príjmov  rozpočtové prostriedky, príjmy i výdavky kapitoly ministerstva. 
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-príjmy kapitoly, záväzný ukazovateľ (zdroj 111) - 5 100 000,00 eur 

 

-výdavky kapitoly spolu (zdroj  111) - 5 100 000,00 eur 

   v tom: 

  - hlavná kategória  600  

  - hlavná kategória  700  

 

-3 180 000,00 eur 

-1 920 000,00 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 5 100 000,00 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych DeD - 1 920 000,00 eur 

07C0504 Prevencia a sanácia (MVO) - 300 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 2 880 000,00 eur 

 

48. Listom č. MF/019743/2018-441 zo 21. 12. 2018 povolilo prekročiť limit príjmov, 

prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na PJ MPSVR SR z titulu vyšších príjmov na 

príjmovom účte PJ a CO (MF SR) v Operačnom programe Ľudské zdroje. 

 

- kategória 340  + 7 667 761,16 eur 

  z toho (zdroj1AC1) + 7 587 835,80 eur 

 (zdroj1AL1) + 79 925,36 eur 

  

- hlavná kategória 600 + 9 085 175,02 eur 

   z toho:  

- prostriedky na spolufinancovanie (zdroj1AC2) + 1 369 538,92 eur 

   

  

- prostriedky Európskej únie + 7 715 636,10 eur 

  z toho: (zdroj1AC1) + 7 630 930,33 eur 

 (zdroj1AL1) + 84 705,77 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR + 9 085 175,02 eur 

 

49. Listom č. MF/019775/2018-441 z 13. 12. 2018 viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky, ktoré kapitola 

použije v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 

- hlavná kategória 700 - 6 342 906,90 eur 

  z toho  (zdroj 111) - 3 336 591,81 eur 

 (zdroj 131H) - 3 006 315,09 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 2 283 879,76 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 3 890 983,06 eur 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR - 162 896,48 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR - 2 570,35 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -       

MPSVR SR  

- 2 577,25 eur 

z toho: 06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 2 577,25 eur 
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50. Listom č. MF/020099/2018-441 z 20. 12. 2018  viazalo  rozpočtové prostriedky 

štátneho rozpočtu na rok 2018 z dôvodu nevyčerpania prostriedkov určených na sociálnu 

inklúziu v roku 2018. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 5 150 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 5 150 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 5 150 000,00 eur 

 

51. Listom č. MF/020400/2018-441 z 28. 12. 2018 boli viazané príjmy a výdavky 

kapitoly - prostriedky EÚ a spolufinancovania v zmysle § 8 ods.6 zákon o rozpočtových 

pravidlách nasledovne: 

 

- kategória 340  - 247 475 193,20 eur 

z toho:  (zdroj 1AC1) - 73 098 048,24 eur 

 (zdroj 1AK1) -8 521 241,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 9 602 245,48 eur 

 (zdroj 3AC1) - 86 634 673,02 eur 

 (zdroj 13T1) -27 510 210,54 eur 

 (zdroj 3AL1) -34 082 529,78 eur 

 (zdroj 3AK1) -8 026 245,14 eur 

 

- hlavná kategória   600 

 

- 248 014 834,99 eur 

 z toho: prostriedky na spolufinancovanie   - 34 831 112,05 eur 

 (zdroj 1AC2) - 31 216 912,60 eur 

 (zdroj 1AK2) - 721 987,99 eur 

 (zdroj 3AA3) - 89,65 eur 

 (zdroj 3AA2) - 376,55 eur 

 (zdroj 3AC2) - 2 834 263,85 eur 

 (zdroj 3AK2) - 57 481,41 eur 

                prostriedky z rozpočtu EÚ   - 213 157 800,86 eur 

 (zdroj 1AC1) - 154 668 391,37 eur 

 (zdroj 1AK1) - 4 091 281,16 eur 

 (zdroj 1AL1) - 18 957 588,04 eur 

 (zdroj 3AA1) - 2 132,45 eur 

 (zdroj 3AC1) - 9 886 897,56 eur 

 (zdroj 3AL1) - 25 225 777,75 eur 

 (zdroj 3AK1) - 325 732,53 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2018  

07C Sociálna inklúzia - 5 196 483,09 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020-MPSVR SR - 242 789 831,17 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 28 520,73 eur 

 

 

 


