
 Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 

 
 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2019 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok: 

 

1. Listom č. MF/007992/2019-441 zo 14. 1. 2019 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 247 475 193,20 eur a prekročenie 

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

248 014 834,99 eur. 

 

- príjmy, kategória 340  + 247 475 193,20 eur 

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

 (zdroj 3AC1) + 159 732 721,26 eur 

 (zdroj 3AK1) + 16 547 486,14 eur 

 (zdroj 3AL1) + 43 684 775,26 eur 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 248 014 834,99 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie 

 

+ 34 831 112,05 eur 

 (zdroj 3AA2) + 376,55 eur 

 (zdroj 3AA3) + 89,65 eur 

 (zdroj 3AC2) + 34 051 176,45 eur 

 (zdroj 3AK2) + 779 469,40 eur 

 (zdroj 13O6) + 25 922,08 eur 

 

-  prostriedky z rozpočtu EÚ 

 

+ 213 157 800,86 eur 

 (zdroj 3AA1) + 2 132,45 eur 

 (zdroj 3AC1) + 164 555 288,93 eur 

 (zdroj 3AK1) + 4 417 013,69 eur 

 (zdroj 3AL1) + 44 183 365,79 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 5 196 483,09 eur 

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

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

 

2. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 2. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 84 518,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 12 677,70 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 71 840,30 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 84 518,00 eur 
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3. Listom č. MF/09486/2019-441 zo 14. 2. 2019  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 3 994 139,47 eura. 

 

  - hlavná kategória 700   + 3 994 139,47 eur 

  z toho   (zdroj 131H) + 1 421 899,29 eur 

 (zdroj 131I) + 2 572 240,18 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 1 767 005,19 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 2 059 090,20 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 2 577,25 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 2 577,25 eur 

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

 

4. Listom č. MF/009725/2019-441 z 21. 2. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 81 500,00 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) + 81 500,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 81 500,00 eur 

 

5. Listom č. MF/010263/2019-441 z 8. 3. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 36 697,33 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

politík na zabezpečenie finančných prostriedkov na vrátenie prijímateľovi Hotel Partizán, s.r.o. 

na základe rozhodnutia krajského súdu v Banskej Bystrici. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 36 697,33 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 36 697,33 eur 

 

6. Listom č. MF/010947/2019-441 z 22. 3. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 80 345,00 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

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

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 80 345,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 12 051,75 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 68 293,25 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 80 345,00 eur 

 

7. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 3. 2019 bol vrátený zostatok nevyčerpaných 

finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby v rámci projektu s názvom Stabilizácia 

AK gestora HP RMŽ a ND.  
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-hlavná kategória 600  - 2 598,65 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

-466,20 eur 

 (zdroj 3AA3) - 89,65 eur 

 (zdroj 3AA2) - 376,55 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ    

 (zdroj 3AA1) - 2 132,45 eur 

   

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019   

07E Tvorba a implementácia politík  - 2 598,65 eur 

   

8. Listom č. MF/011831/2019-413 z 25. 4. 2019 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platov 

štátnych zamestnancov, platov zamestnancov v nadväznosti na § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadenia vlády SR a na zabezpečenie novely zákona č. 

553/2003 Z. z. od 1. 1. 2019: 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 22 716 546,00 eur 

- kategória 610  + 16 834 622,00 eur 

- z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 + 815 733,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia ekonomík + 14 210 954,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 8 150 626,00 eur 

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

+ 354 966,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

+ 354 966,00 eur 

 

9. Listom č. MF/011065/2019-441 zo 16. 4. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 10 080 000,00 eur v limitovaných dávkach a príspevkoch 

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

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

dieťaťa pre posledný ročník MŠ v období od 1. 1. – 31. 8. 2019: 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 10 080 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 10 080 000,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

+ 10 080 000,00 eur 

 

10. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 4. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019  v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

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

301011B461501201 KP (Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND 

za obdobie máj 2018, október až december 2018). 
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-hlavná kategória 600   + 169 440,98 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 30 397,73 eur 

 (zdroj 1AA3) + 5 845,73 eur 

 (zdroj 1AA2) + 24 552,00 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 139 043,25 eur 

 (zdroj 1AA1) + 139 043,25 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 169 440,98 eur 

  

 

11. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 5. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

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

301011Q629500101 (zúčtovanie refundácie výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

pracovných stretnutí gestora HP RMŽ a ND). 

 

-hlavná kategória 600   + 3 897,37 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 699,19 eur 

 (zdroj 1AA3) + 134,46 eur 

 (zdroj 1AA2) + 564,73 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 3 198,18 eur 

 (zdroj 1AA1) + 3 198,18 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 897,37 eur 

  

12. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 5. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

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

301011B461501301 (zúčtovanie refundácie mzdových výdavkov zamestnancov mimo 

pracovného pomeru gestora HP RMŽ a ND za obdobie júl až december 2018). 

 

-hlavná kategória 600   + 23 791,47 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 4 268,18 eur 

 (zdroj 1AA3) + 820,81 eur 

 (zdroj 1AA2) + 3 447,37 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 19 523,29 eur 

 (zdroj 1AA1) + 19 523,29 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 23 791,47 eur 

  

 

13. Listom č. MF/010980/2019-441 z 29. 5. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci limitu výdavkov  kapitoly - zvýšenie výdavkov medzirezortného 

podprogramu na IT financované zo štátneho rozpočtu z dôvodu zabezpečenia financovania  NP 

ESKO II pre VRR na ťarchu  limitovaných výdavkov ÚPSVR v programe Sociálna inklúzia. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 2 082 786,92 eur 

eur - hlavná kategória 700 (zdroj 111) + 2 082 786,92 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu -   

MPSVR SR 

+ 2 268 867,63 eur 

07C Sociálna inklúzia - 2 268 867,63 eur 

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

sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 2 268 867,63 eur 

14. RO zamietnuté (presun KV) 

 

15. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 5. 2019 viazalo záväzné ukazovatele 

v rozpočte  kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat 

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

 

- hlavná kategória 600 - 36 254,10 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 5 438,12 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 30 815,98 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 36 254,10 eur 

 

16. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 6. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os 

č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 48 408,96 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 7 261,34 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 41 147,62 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 48 408,96 eur 

 

17. Listom č. MF/013826/2019-441 z 19. 6. 2019 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly z dôvodu  zabezpečenia finančných prostriedkov v nadväznosti  na 

zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 46 737,00 eur 

- kategória 610  + 4 224,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 38 657,00 eur 

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

+ 8 080,00 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

+ 8 080,00 eur 
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18. Listom č. MF/014020/2019-441 z  27. 6. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 – povolenie prekročenia limitu kapitálových výdavkov pri 

súčasnom viazaní bežných výdavkov na schválené dotácie na rok 2019 a úprava  programovej 

štruktúry. 

 

-hlavná kategória 600 (zdroj 111)   - 940 210,00 eur 

-hlavná kategória 700 (zdroj 111)   + 940 210,00 eur 

  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 9 220,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika - 9 220,00 eur 

 

19. Listom č. MF/014028/2019-441 z 19. 6. 2019 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

kapitoly na rok 2019 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 + 12 709,32 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 2 722,28 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 9 987,04 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 12 709,32 eur 

 

20. Listom č. MF/014038/2019-441 z  19. 6. 2019 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením realizácie NP „Budovanie 

a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ na 

ťarchu kapitoly MF SR. 

 

- hlavná kategória 600 + 8 995,45 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 1 926,79 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 7 068,66 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 8 995,45 eur 

 

21. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 6. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os 

č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 91 979,88 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 13 796,98 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 78 182,90 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 91 979,88 eur 

  

22. Listom č. MF/014090/2019-441 z 8. 7. 2019 povolilo prekročiť príjmy a 

výdavky  kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením plynulého financovania potrieb pri 

realizácii opatrení ÚPSVR v rámci podprogramu 07C0B „OP FEAD“ pri súčasnom viazaní 

záväzných ukazovateľov OP ĽZ. 
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- príjmy kategória 340                 0,00 eur 

z toho                                                                                     (zdroj 1AC1)                                 

                                                                                               (zdroj 1AK1)       

- hlavná kategória 600 

- 3 423 281,33 eur 

+3 423 281,33 eur 

 

0,00 eur 

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

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

C: Prostriedky Európskej únie  0,00 eur 

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

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

D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

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

07C Sociálna inklúzia +4 027 389,80 eur 

 

23. Listom  č. MF/014549/2019-441  z 8. 7. 2019 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

kapitoly na rok 2019 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 + 43 310,93 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 9 277,08 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 34 033,85 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 43 310,93 eur 

 

24. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 7. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS.  

 

- hlavná kategória 600 - 18 977,42 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 2 846,62 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 16 130,80 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 18 977,42 eur 

 

25. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 7. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 104 705,70 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 15 705,85 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 88 999,85 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 104 705,70 eur 
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26. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 7. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 60 370,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 9 055,50 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 51 314,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 60 370,00 eur 

 

27. Listom č. MF/014772/2019-441 z 15. 7. 2019  povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 10 000,00 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

politík na zabezpečenie finančných prostriedkov s účelovým určením pre Centrum pre 

medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (na podnet ÚV SR). 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 10 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 10 000,00 eur 

 

28. Listom č. MF/014937/2019-413 z 19. 7. 2019 upravilo záväzný ukazovateľ - limit 

výdavkov na mzdy aparátu ústredného orgánu a počet zamestnancov aparátu ústredného orgánu 

o 1 osobu (od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019 o 2 osoby) v súvislosti s delimitáciou ISSZ. 

 

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

- kategória 610  + 0,00 eur 

   -     z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

ústredného orgánu (zdroj 111) 

 + 7 600,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 453/2018  

  

        0 osôb 

- z toho: aparát ústredného orgánu 

-  

 

 

 + 1 osoba 

 

 
  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 0,00 eur 

 

29. RO 0EK0H – zrušené, čiastočne riešené v rámci RO č. 80 

 

30. Listom č. MF/015070/2019-441 z 24. 7. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 na programe 07C Sociálna inklúzia, na ťarchu rozpočtu ÚV SR. 

Výdavky boli účelovo určené pre Jednotu dôchodcov na Slovensku na zabezpečenie 

rekondičných pobytov pre dôchodcov v súlade so zákonom č.544/2010 Z. z. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 100 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 100 000,00 eur 

 

31. Listom č. MF/015375/2019-441 zo 06. 08. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 31 000 eur na programe 07E Tvorba a implementácia politík 
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na zabezpečenie finančných prostriedkov na vrátenie pokút uhradených v minulých rokoch pre 

NIP. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 31 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 31 000,00 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 7. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ na základe schválenia 

Žiadosti o platbu 312041J193500101 (prioritná os č. 4) v prospech kapitoly Ministerstva 

zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 61 928,55 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 9 289,29 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 52 639,26 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 61 928,55 eur 

 

33. Listom č. MF/015664/2019-441 zo 14. 8. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 18 040,44 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

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

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 18 040,44 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 2 706,07 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 15 334,37 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 18 040,44 eur 

 

34. Listom č. MF/015666/2019-441 zo 14. 8. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 57 389,31 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

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

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 57 389,31 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 8 608,40 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 48 780,91 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 57 389,31 eur 

 

35. Rozpočtovým opatrením zo dňa 5. 8. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 200 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 30 000,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 170 000,00 eur 



10 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 200 000,00 eur 

 

36. Listom č. MF/015673/2019-441 z 23. 8. 2019  uvoľnilo rozpočtové prostriedky 

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

výdavky v sume 2 348 767,43 eura. 

 

 - hlavná kategória 700   + 2 348 767,43 eur 

  z toho   (zdroj 131H) + 1 584 415,80 eur 

 (zdroj 131I) + 764 351,63 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 516 874,57 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 831 892,86 eur 

 

37. Listom č. MF/015743/2019-413 z 21. 8. 2019 upravilo záväzný ukazovateľ – 

navýšenie počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 22 osôb, v súvislosti so 

zabezpečením činnosti Inštitútu sociálnej politiky a potrebou posilnenia administratívnych 

kapacít riadiaceho orgánu pre OP Ľudské zdroje pri príprave nového programového obdobia 

2021-2027. 

 

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

č.   453/2018 

 

 0 osôb 

- z toho: aparát ústredného orgánu  + 22 osôb 

 

38. Listom č. MF/016073/2019-441 z 28. 8. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2019 z dôvodu nižšieho 

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

SR. 

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 81 976,00 eur 

09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR - 81 976,00 eur 

 

39. Rozpočtovým opatrením zo dňa 13. 9. 2019 viazalo výdavky  kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 190 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 28 500,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 161 500,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 190 000,00 eur 

 

40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 13. 9. 2019 viazalo výdavky kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

pre GR ZVJS. 
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- hlavná kategória 600 - 179 380,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 26 907,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 152 473,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 179 380,00 eur 

 

41. Listom č. MF/016650/2019-441 z 19. 9. 2019 upravilo záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu na rok 2019 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) - 227 563,00 eur 

- z toho  kategória 610  - 146 677,00 eur 
-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu   (- 2 osoby) 

 

 

 - 146 677,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok  2019  

07E Tvorba a implementácia politík - 227 563,00 eur 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 9. 2019 viazalo výdavky kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 47 767,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 7 165,05 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 40 601,95 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 47 767,00 eur 

 

43. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 10. 2019 navýšilo výdavky  kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej“ 

poskytnutých  prostredníctvom PJ MŽP SR na projekt zníženia energetickej náročnosti /ZEN/. 

 

- hlavná kategória 700 + 256 882,10 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 38 532,31 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AA1) + 218 349,79 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 256 882,10 eur 

 

44. Listom č. MF/017487/2019-441 zo 14. 10. 2019 bolo vo väzbe na zákon č. 

222/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného 

príspevku niektorým poberateľom dôchodku povolené prekročenie rozpočtu výdavkov 

kapitoly: 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 93 018 573,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 93 018 573,00 eur 
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07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 93 018 573,00 eur 

 

45. Listom č. MF/017546/2019-441 zo 07. 11. 2019 povolilo, v súlade s doložkou 

vplyvov k novele zákona o sociálnych službách, prekročenie výdavkov na medzirezortnom 

podprograme 0EK0H – Informačné technológie financované zo ŠR na ťarchu výdavkov 

podprogramu 07C0A Podpora sociálnych služieb. Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené 

kapitálové výdavky na financovanie IS SS.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 2 400 000,00 eur 

     -hlavná kategória  700                                                          ( zdroj 111) + 2 400 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia - 2 400 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 2 400 000,00 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – 

MPSVR SR 

+ 2 400 000,00 eur 

 

46. Listom č. MF/012290/2019-441 zo 14. 10. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2019, z dôvodu 

zabezpečenia rozpočtovo nezabezpečených finančných prostriedkov pre ÚPSVR na 

medzirezortnom podprograme 0EK0H na ťarchu rozpočtových prostriedkov programu 07C 

Sociálna inklúzia. 

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia - 516 637,42 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 516 637,42 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –   

MPSVR SR 

+ 516 637,42 eur 

 

47. Listom č. MF/017591/2019-441 z  24. 10. 2019 viazalo výdavky kapitoly z dôvodu  

nepriaznivého vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2019 v sume 8,0 mil. eur:  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 7 152 590,00 eur 

- hlavná kategória  700 

0 

(zdroj 131H) - 847 410,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  
07E Tvorba a implementácia politík - 847 410,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 1 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 1 000 000,00 eur 
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 6 152 590,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 5 000 000,00eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc - 1 152 590,00 eur 

 

48. Listom č. MF/017636/2019-441 z 24. 10. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 45 350 000 eur v limitovaných dávkach a príspevkoch 

ÚPSVR, v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, na poskytnutie 
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dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pre deti základných škôl na rok 

2019 (na obdobie od 1. 9. do 31.12.2019). 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 45 350 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 45 350 000,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

+ 45 350 000,00 eur 

 

49. Listom č. MF/010947/2019-441 z 21. 10. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 o 45 408,57 eur na programe 07E Tvorba a implementácia 

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

partnera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 45 408,57 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 6 811,29 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 38 597,28 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 45 408,57 eur 

 

50. Listom č. MF/018174/2019-441 z 28. 11. 2019 povolilo prekročiť  limit výdavkov 

na programe 07E Tvorba a implementácia politík pri súčasnom viazaní výdavkov v programe 

07C Sociálna inklúzia. Rozpočtovým opatrením, realizovaným v rámci limitov výdavkov 

kapitoly,  boli „vrátené“ delimitované výdavky za zamestnancov vyslaných na Stále zastúpenie 

pri EÚ v Bruseli a zabezpečené výdavky súvisiace so získaním sídla ELA na Slovensku.  

 

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

- z toho  kategória 610  + 146 677,00 eur 
-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 + 146 677,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok  2019  

07C Sociálna inklúzia - 393 563,00 eur 

07C0A  Podpora sociálnych služieb - 393 563,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 393 563,00 eur 

 

51. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 10. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

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

č. 301021N840500101 (zúčtovanie refundácie výdavkov súvisiacich s dodávkou kancelárskeho 

nábytku pre gestora HP RMŽ a ND). 

 

-hlavná kategória 600   + 29 841,90 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 5 353,64 eur 

 (zdroj 1AA3) + 1 029,55 eur 

 (zdroj 1AA2) + 4 324,09 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 24 488,26 eur 
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 (zdroj 1AA1) + 24 488,26 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 24 488,26 eur 

 

52. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 10. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os 

č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVJS.  

 

- hlavná kategória 600 

z toho: - prostriedky na spolufinancovanie 

- 28 925,36 eur 

- 4 338,79 eur 

 (zdroj 3AC2) - 3 102,23 eur 

 (zdroj 1AC2) - 1 236,56 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   

(zdroj 3AC1) 

- 24 586,57 eur 

- 4 052,18 eur 

 (zdroj 1AC1) - 20 534,39 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 28 925,36 eur 

 

53. Listom č. MF/017939/2019-441 z 27. 11. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zvýšenie výdavkov programu 07E Tvorba a implementácia 

politík a prekročenie limitu miezd zamestnancov ÚPSVR v záujme  zlepšenia ich hmotnej 

zainteresovanosti na ťarchu rozpočtových prostriedkov na podprograme 06G04 Aktívna 

politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR:  

 

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

- kategória 610  + 3 705 076,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 5 000 000,00 eur 

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 5 000 000,00 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 5 000 000,00 eur 

 

54. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 11. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením projektu „Stabilizácia AK 

gestora HP RMŽ a ND“ z prostriedkov EÚ a spolufinancovania, OP Technická pomoc 2014-

2020, prijatie zálohovej platby.  

 

- hlavná kategória 600 + 100 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 17 940,00 eur 

 (zdroj 3AA2) + 14 490,00 eur 

 (zdroj 3AA3) + 3 450,00 eur 

           - prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 3AA1) + 82 060,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E  Tvorba a implementácia politík + 100 000,00 eur 
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55. Listom č. MF/018136/2019-441 z 20. 11. 2019 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platov 

zamestnancov v nadväznosti na zákon č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

účinný od 1. 9. 2019.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 119 254,00 eur 

- kategória 610  + 87 206,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia ekonomík + 1 570,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 110 288,00 eur 

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

+ 7 396,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

 

 

 

+ 7 396,00 eur 

 

56. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 11. 2019 bola vrátená zálohová platba na 

projekt „Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND“, poskytnutá rozpočtovým opatrením č. 54 zo 

4. 11. 2019 z OP Technická pomoc. 

 

- hlavná kategória 600 - 100 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  - 17 940,00 eur 

 (zdroj 3AA2) - 14 490,00 eur 

 (zdroj 3AA3) - 3 450,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 3AA1) - 82 060,00 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

 

07E Tvorba a implementácia politík - 100 000,00 eur 

 

57. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 57 145,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 8 571,75 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 48 573,25 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 57 145,00 eur 

 

58. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 11. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os 

č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 81 069,38 eur 
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z toho:   prostriedky na spolufinancovanie   -12 160,41 eur 

 (zdroj 3AC2) - 7 086,22 eur 

 (zdroj 1AC2) - 5 074,19 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) - 68 908,97 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 81 069,38 eur 

 

59. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 11. 2019 navýšilo výdavky kapitoly na rok 

2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVR“ 

poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR na projekt zníženia energetickej náročnosti /ZEN/. 

 

- hlavná kategória 700 + 335 879,70 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AA2) + 50 381,95 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AA1) + 285 497,75 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 335 879,70 eur 

 

60. Listom č. MF/019051/2019-441 z  20. 11. 2019 povolilo prekročenie limitu  

výdavkov kapitoly na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením realizácie NP „Budovanie 

a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ na 

ťarchu kapitoly MF SR. 

 

- hlavná kategória 600 + 22 243,92 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 4 764,59 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 17 479,33 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 22 243,92 eur 

 

 

61. Listom č. MF/019359/2019-441 z 28. 11. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – prekročenie limitu osobných výdavkov v štátnych centrách 

pre deti a rodinu (prvok 07C0502) v záujme pokrytia príplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 

63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce na ťarchu 

rozpočtových prostriedkov na podprograme 07C0A Podpora sociálnych služieb: 

 

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

- kategória 610  + 490 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 661 255,00 eur 

  

62. Listom č. MF/019373/2019-413 z 20. 11. 2019 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov kapitoly – na dofinancovanie zlepšenia odmeňovania zamestnancov štátnych 

centier pre deti a rodiny a na prvotné financovanie výdavkov na mzdy pre 428 projektových 

zamestnancov centier za mesiac december 2019. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 0,00 eur 

- kategória 610  + 942 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

 

63. Rozpočtovým opatrením zo dňa 5. 11. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os 

č. 4) v prospech Generálneho riaditeľstva ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 116 425,52 eur 

z toho:   prostriedky na spolufinancovanie   - 17 463,83 eur 

 (zdroj 3AC2) - 2 461,49 eur 

 (zdroj 1AC2) - 15 002,34 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) - 98 961,69 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 116 425,52 eur 

 

64. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ (prioritná os č. 4 - NP 

Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej 

praxe) v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 82 272,52 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 12 340,86 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 69 931,66 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 82 272,52 eur 

 

65. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 11. 2019 MF SR povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019 v podprograme 06G1S OP ĽZ 2014-2020 v súvislosti so 

zabezpečením financovania zálohových a priebežných platieb v závere roka. 

 

- príjmy, kategória 340  

       z toho:                                                       (zdroj 3AC1) + 10 000 000,00 eur 

                                                                         (zdroj 3AL1) - 10 000 000,00 eur 

- hlavná kategória 600 + 0,00 eur 

  z toho:  

         prostriedky z rozpočtu EÚ  + 0,00 eur 

                                                                 (zdroj 3AC1)   + 10 000 000,00 eur 

                                                                 (zdroj 3AL1)  - 10 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S  OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR 

06GS01 Zamestnanosť 

07GS04 Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých 

+ 0,00 eur 

+ 10 000 000,00 eur 

- 10 000 000,00 eur 
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66. Listom č. MF/019392/2019-441 z 28. 11. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci limitu výdavkov kapitoly z dôvodu zabezpečenia finančných 

prostriedkov na úhradu príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2,5 mil. 

eur a na dofinancovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov v sume 400 tis. eur pre Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny - na ťarchu výdavkov programu 07C Sociálna inklúzia. 

 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia     - 2 900 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 400 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík  + 2 900 000,00 eur 

 

67. Listom č. MF/019499/2019-441 z 03. 12. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

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

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 27 497,21 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie   + 4 124,57 eur 

 (zdroj 1AC2) + 1 022,34 eur 

 (zdroj 3AC2) + 3 102,23 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ   + 23 372,64 eur 

 (zdroj 1AC1) + 19 320,46 eur 

 (zdroj 3AC1) + 4 052,18 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 27 497,21 eur 

 

68. Listom č. MF/019510/2019-441 z 03. 12. 2019 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 na programe 07E Tvorba a implementácia politík na 

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

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

- hlavná kategória 600 + 54 323,55 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 8 148,53 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 46 175,02 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 54 323,55 eur 

 

69. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 12. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS. 

- hlavná kategória 600 - 59 650,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 8 947,50 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 50 702,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 59 650,00 eur 
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70. Rozpočtovým opatrením zo dňa 03. 12. 2019 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ 

(prioritná os č. 4) pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 247 167,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 37 075,05 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 210 091,95 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 247 167,00 eur 

 

71. Listom č. MF/019594/2019-441 z 09. 12. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly  - viazanie výdavkov na zdroji 111 na úhradu zistených 

systémových nezrovnalostí OP ĽZ a úprava príjmov a výdavkov EÚ a spolufinancovania.  

      

-príjmy, kategória 340                                       (zdroj 3AC1) + 15 788,67 eur 

  

-hlavná kategória 600 

 z toho: 

+ 0,00 eur 

 

           - prostriedky ŠR                                 (zdroj 111) - 18 171,27 eur 

           - prostriedky z rozpočtu EÚ          (zdroj 1AC1)   + 15 788,67eur 

           -prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj1AC2) + 2 382,60 eur 

D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 18 171,27 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 18 171,27 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 18 171,27 eur 

 

72. Rozpočtovým opatrením zo dňa 06.12. 2019 povolilo prekročenie limitu záväzných 

ukazovateľov kapitoly na rok 2019  v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ 

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

301011X244500101 KP (Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND 

za obdobie január 2019 až marec 2019). 

 

-hlavná kategória 600   + 95 404,41 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 17 115,55 eur 

 (zdroj 1AA3) + 3 291,44 eur 

 (zdroj 1AA2) + 13 824,11 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 78 288,86 eur 

 (zdroj 1AA1) + 78 288,86 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 95 404,41 eur 

 

73. Rozpočtovým opatrením zo dňa 06.12. 2019 viazalo výdavky kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektov OP ĽZ na základe schválenia Žiadosti 
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o platbu 312041J193500501 (prioritná os č. 4) v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva 

SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 86 717,65 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 13 007,64 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 71 710,01 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 86 717,65 eur 

 

74. Rozpočtovým opatrením zo dňa 06. 12. 2019 viazalo výdavky kapitoly na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením financovania projektu Šanca na návrat OP ĽZ (prioritná os č. 4) 

pre GR ZVJS. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111, 131) - 74 698,05 eur 

z toho:   prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 9 534,29 eur 

prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 3AC2) - 1 670,41 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 63 493,35 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G1S02 Sociálne začlenenie - 74 698,05 eur 

 

75. Rozpočtovým opatrením zo dňa 06. 12. 2019 navýšilo výdavky kapitoly na rok 

2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVR“ 

poskytnutých  prostredníctvom PJ MŽP SR – ZEN BB. 

 

- hlavná kategória 700 + 317 746,16 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AA2) + 47 661,92 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AA1) + 270 084,24 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 317 746,16 eur 

 

76. Listom č. MF/019871/2019-413 z 10. 12. 2019 povolilo prekročiť záväzný 

ukazovateľ - limit počtu zamestnancov kapitoly MPSVR SR na rok 2019 (požiadavka súvisiaca 

s realizáciou finančných prostriedkov prostredníctvom NP OP ĽZ). 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, príloha č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 453/2018 

+ 790 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 0 osôb 

77. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2019 navýšilo záväzné ukazovatele kapitoly 

na rok 2019 v súvislosti so zabezpečením financovania projektu „Obnova budovy ÚPSVR“ 

poskytnutých prostredníctvom PJ MŽP SR – ZEN Stará Turá. 

 

- hlavná kategória 700 + 133 579,79 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AA2) + 20 036,97 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AA1) + 113 542,82 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07E Tvorba a implementácia politík + 133 579,79 eur 
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78. Listom č. MF/019875/2019-441 z 11. 12. 2019  povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na rok 2019 na programe 07C Sociálna inklúzia, na ťarchu rozpočtu 

kapitoly VPS. Výdavky boli určené pre Sociálnu poisťovňu na dofinancovanie nesystémových 

dávok sociálneho poistenia.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)   + 6 400 000,00 eur 

 

 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

07C Sociálna inklúzia 

 

+ 6 400 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 6 400 000,00 eur 

 

79. Listom č. MF/019952/2019-441 zo 17. 12. 2019 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov a výdavkov z titulu vyšších príjmov - prostriedky EÚ a spolufinancovania:  

 

- príjmy, kategória 340  + 809 559,96 eur 

z toho:  (zdroj 1AC1) + 763 036,92 eur 

 (zdroj 1AL1) + 46 523,04 eur 

 

- hlavná kategória 600 

 

+ 2 045 992,55 eur 

 z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 324 157,87 eur 

 (zdroj 1AC2) + 324 157,87 eur 

             prostriedky z rozpočtu EÚ   + 1 721 834,68 eur 

 (zdroj 1AC1) + 1 654 382,83 eur 

 

 

(zdroj 1AL1) + 67 451,85 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019 

06G1S  OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR        + 2 045 992,55 eur 

 

80. Listom č. MF/014945/2019-441 z 13. 12. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci rozpočtu kapitoly – zvýšenie výdavkov na medzirezortnom podprograme 

0EK0H – Informačné technológie financované zo ŠR o 3 565 627 eur, v tom kapitálové 

výdavky v sume 798 593 eur,  na ťarchu výdavkov podprogramu 07C0A Podpora sociálnych 

služieb. 

 

- hlavná kategória 600        (zdroj 111)            - 798 593,00 eur 

-hlavná kategória700         ( zdroj 111) + 798 593,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia - 3 565 627,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 3 565 627,00 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – 

MPSVR  SR  

+ 3 565 627,00 eur 

 

81. Listom č. MF/020100/2019-441 z 13. 12. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly – povolené prekročenie limitu výdavkov o 12 865 000 eur a presun 

výdavkov v rámci rozpočtu v sume 7 135 000 eur s cieľom zníženia deficitu na prvku 

07C020A Štátom platené poistné (ŠPP). Realizáciou rozpočtového opatrenia boli výdavky na 

ŠPP zvýšené o 20 mil. eur.  
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 12 865 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 100 100,00 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 100 100,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika - 14 900,00 eur 
 

- 14 900,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 12 980 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné + 20 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 5 220 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 1 800 000,00 eur 

 

82. Listom č. MF/020168/2019-441 zo 17. 12. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci limitu výdavkov kapitoly, v podprograme 06G04, z dôvodu 

zabezpečenia nekrytých potrieb pri financovaní investičných stimulov v mesiaci december 

2019. 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

+ 0,00 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 59 500,00 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc + 59 500,00 eur 

83. Listom č. MF/020485/2019-441 z 20. 12. 2019 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 - 11 370 151,69 eur 

  z toho  (zdroj 111) - 9 659 770,84 eur 

 (zdroj 131I) - 1 710 380,85 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia - 4 735 329,87 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 1 375 679,38 eur 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR - 5 150 186,55 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -       

MPSVR SR 

 

- 108 955,89 eur 

84. Listom č. MF/0220663/2019-441 z 30. 12. 2019 boli viazané príjmy a výdavky 

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

pravidlách nasledovne: 

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

z toho:  (zdroj 13T1) - 27 510 210,54 eur 
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 (zdroj 1AC1) 0,00 eur 

 (zdroj 1AK1) - 8 717 877,33 eur 

 (zdroj 1AL1)  0,00 eur 

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

 (zdroj 3AK1) - 4 347 846,84 eur 

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

 

- hlavná kategória   600 

 

- 74 466 548,98 eur 

 

 z toho: prostriedky na spolufinancovanie   - 10 849 009,93 eur 

 (zdroj 1AC2) - 6 327 889,22 eur 

 (zdroj 1AK2) - 85 787,91 eur 

 (zdroj 3AC2) - 4 347 846,84 eur 

 (zdroj 3AK2) - 61 563,88 eur 

 (zdroj 1306) -25 922,08 eur 

                prostriedky z rozpočtu EÚ   - 63 617 539,05 eur 

 (zdroj 1AC1) - 24 032 312,53 eur 

 (zdroj 1AK1) - 591 139,72 eur 

 (zdroj 1AL1) - 67 451,85 eur 

 (zdroj 3AC1) - 19 376 517,71 eur 

 (zdroj 3AK1) - 243 867,49 eur 

 (zdroj 3AL1) - 19 306 249,75 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

07C Sociálna inklúzia - 982 359,00 eur 

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

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

 

85. Listom č. MF/020670/2019-441 z 30. 12. 2019 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci rozpočtu výdavkov kapitoly – úpravu programovej štruktúry v záujme 

zvýšenia  výdavkov na ŠPP  o 1 410 680 eur. 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2019  

06G04  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 86 330,00 eur 

06G0404 Národné programy  na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti – MPSVR SR 

- 86 330,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 86 330,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné + 1 410 680,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 16 785,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 1 300 000,00 eur 

 


