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Príloha č. 2 

Rozpočtové opatrenia 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2021 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok: 

1. Listom č. MF/004558/2021-441 z 8. 1. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti - MPSVR SR. Rozpočtové prostriedky sú určené na projekt „Prvá pomoc +“ 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 682 z 20. 10. 2020, ktorým schválila „Návrh na zmenu 

podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.“ 

- hlavná kategória 600   + 250 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 250 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti/USTREDIE  + 250 000 000,00 eur 

 

2. Listom č. MF/004572/2021-441 z 8. 1.2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov na programe 07C Sociálna inklúzia v sume 14 400 000 eur na pokračovanie 

poskytovania SOS dotácií v roku 2021 (poskytovanie humanitárnej pomoci prostredníctvom 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny) a v sume 3 600 000 na poskytovanie dotácií MPSVR 

SR právnickým osobám na podporu humanitárnej pomoci v čase COVID-19. 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 07C Sociálna inklúzia + 18 000 000,00 eur 

 

3. Listom č. MF/004798/2021-441 z 12. 1. 2021 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 321 335 930,86 eur a prekročenie 

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

348 191 834,82 eur. 

- príjmy za prostriedky EÚ, kategória 340  + 321 335 930,86 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 14 396 952,86 eur 

 (zdroj 3AC1) + 281 507 685,87 eur 

 (zdroj 3AK1) + 15 714 339,31 eur 

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

- výdavky celkom 

z toho: výdavky bez EU prostriedkov (aj bez pro rata -34 834,19eur)  

+ 348 191 834,82 eur 

+ 59 470 335,34 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie 13O6 

 

+ 25 922,08 eur 

-  prostriedky na spolufinancovanie + 59 505 169,53 eur 

 (zdroj 3AA2) + 8 868,08 eur 

 (zdroj 3AA3) + 1 010,62 eur 

 (zdroj 3AC2) + 58 837 202,55 eur 

    (zdroj 3AC3) + 34 834,19 eur 

 (zdroj 3AK2) + 623 254,09 eur 
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-  prostriedky z rozpočtu EÚ 

 

+ 288 660 743,21 eur  

 (zdroj 3AA1) + 50 237,69 eur 

 (zdroj 3AC1) + 270 743 011,37 eur 

 (zdroj 3AK1) + 3 531 860,45 eur 

 (zdroj 3AL1) + 14 335 633,70 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 4 155 114,54 eur 

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

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

 

4. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 1. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

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

- hlavná kategória 600 - 1 107 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 166 050,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 940 950,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR  - 1 107 000,00 

eur  

5. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 1. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

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

- hlavná kategória 600 - 365 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 54 750,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 310 250,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 365 000,00 eur 

 

6. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 2.2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

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

Ministerstva zdravotníctva SR. 

- hlavná kategória 600 - 86 159,36 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 12 923,90 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 73 235,46 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 86 159,36 eur 

 

7. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 2. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

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

Ministerstva zdravotníctva SR. 

- hlavná kategória 600 - 89 523,57 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 13 428,54 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 76 095,03 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 89 523,57 eur 

  

8. Listom č. MF/005994/2021-441 z 8. 2. 2021 MF SR uvoľnilo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách z predchádzajúcich rokov kapitálové výdavky v sume 

11 823 960,25 eura. 

 - hlavná kategória 700   + 11 823 960,25 eur 

  z toho   (zdroj 131I) + 505 265,13 eur 

 (zdroj 131J) + 3 019 901,38 eur 

 (zdroj 131K) + 8 298 793,74 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 3 464 362,52 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 7 303 747,30 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 27 711,21 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti/IPRO  + 27 711,21 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR + 1 028 139,22 eur 

  

9. Listom č. MF/006019/2021-441 z 11. 2. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov na programe 07E Tvorba a implementácia politík pre Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny a súčasne sa zvyšuje limit počtu zamestnancov kapitoly na rok 2021 o 776 osôb. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 9 568 956,00 eur 

- kategória 610  + 9 568 956,00 eur 

    -  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 + 0,00 eur 

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

č. 649/2020 

+ 776 osôb 

    z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 9 568 956,00 eur 

 

 

 

  

10. Listom č. MF/006043/2021-441 z 10. 2. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 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 + 134 337,77 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie, z toho:  
 

+ 41 094,89 eur 

 (zdroj 3AC2) + 16 454,63 eur 

 (zdroj 3AC3) + 24 640,26 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 93 242,88 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 134 337,77 eur 

  

11. Listom č. MF/006166/2021-441 z 12. 2. 2021 MF SR povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry, prekročenie limitu výdavkov 

na mzdy z dôvodu zabezpečenia finančného krytia zvýšeného počtu zamestnancov súvisiaceho 
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s implementáciou novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 

v znení neskorších predpisov.  

- hlavná kategória 600 0,00 eur 

- kategória 610 0,00 eur 

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

(zdroj 111) 

+ 177 844,00 eur 

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

649/2020 

+ 8 osôb 

     z toho: aparát ústredného orgánu + 8 osôb 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálny inklúzia -500 000,00 eur 

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

  

12. Listom č. MF/007024/2021-413 z 3. 3. 2021 MF SR povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov aparátu ústredného orgánu kapitoly schváleného na rok 2021 – limit výdavkov 

na mzdy a počet zamestnancov ústredného orgánu kapitoly. RO sa realizuje v nadväznosti na 

RO č. 85/2020 - z dôvodu delimitácie  119 zamestnancov (informatikov) z ÚPSVR na 

ministerstvo. 

 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 649/2020  

  

 0 osôb 
 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 12. – 31. 12. 2021 o 25 osôb) 

 25 osôb 

   -   administratívne kapacity RO osobitne sledované podľa   

prílohy č 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020 

 0 osôb 

     z toho: aparát ústredného orgánu   19 osôb 

(od 1. 12. – 31. 12. 2020)   

 

13. Listom č. MF/006670/2021-441 z 23. 2. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR. Rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie projektu 

„Prvá pomoc +“ a SOS dotácií. 

 

- hlavná kategória 600   + 280 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 250 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti/USTREDIE  + 250 000 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 30 000 000,00 eur 

 

14. Listom č. MF/007024/2021-413 z 3. 3. 2021 MF SR povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov aparátu ústredného orgánu kapitoly schváleného na rok 2021 – limit výdavkov 

na mzdy a počet zamestnancov ústredného orgánu kapitoly. RO sa realizuje v nadväznosti na 

RO č. 85/2020 - z dôvodu delimitácie  119 zamestnancov (informatikov) z ÚPSVR na 

ministerstvo. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0 eur 

 

 
z toho:  

Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu 

ústredného orgánu (zdroj 111+ 11H) 

1 739 040,00 eur 

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

č. 649/2020  

0 osôb 
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z toho: aparát ústredného orgánu 119 osôb 

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

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík  0 eur 

 

15. Listom č. MF/006752/2021-441 z 25. 2. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zmluvou o partnerstve k projektu 

„Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ na ťarchu 

kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

- hlavná kategória 600 + 88 180,77 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 10 800,90 eur 

 (zdroj 3AC3) + 16 174,80 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 61 205,07 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 88 180,77 eur 

 

16. Listom č. MF/006921/2021-441 z 1. 3. 2021 MF SR  povolilo prekročenie limitu 

výdavkov na programe 07E Tvorba a implementácia politík pre Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny a súčasne sa dočasne zvyšuje limit počtu zamestnancov kapitoly na rok 2021 o 150 

osôb v súvislosti s realizáciou projektu „Prvá pomoc+“. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 2 836 694,00 eur 

- kategória 610  + 1 713 000,00 eur 
    -  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 + 0,00 eur 

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

č. 649/2020 (od 1. 3. – 31. 12. 2021 150 osôb, prepoč. 125 osôb) 

+ 125 osôb 

    z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 
07E Tvorba a implementácia politík + 2 836 694,00 eur 

 

17. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 3. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011AMS4500101 (refundácia mzdových výdavkov január – jún 2020 v rámci 

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

hlavná kategória 600   
+ 234 130,09 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+  42 002,93eur 

 (zdroj 1AA2) + 33 925,44 eur 

 (zdroj 1AA3) + 8 077,49 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 192 127,16 eur 

 (zdroj 1AA1) + 192 127,16 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 234 130,09 eur 
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18. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 3. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so NP „Optimalizácia procesov NIP“ 

na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

- hlavná kategória 600 
+ 41 152,43 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 5 040,62 eur 

 (zdroj 3AC3) + 7 548,24 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 28 563,57 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 41 152,43 eur 

  

19. Listom č. MF/007258/2021-441 z 11. 3. 2021 MF SR viazalo limit príjmov 

a výdavkov v prospech kapitoly MV SR (výdavky EÚ a spolufinancovania). RO sa realizuje 

v nadväznosti na RO č. 82/2020, ktorým boli kapitole MPSVR SR navýšené príjmy a výdavky 

EÚ a spolufinancovania aj za nezrovnalosti realizované na kapitole MV SR.  

- príjmy, kategória 340  (zdroj 1AC1) - 9 460,19 eur 

- hlavná kategória 600   - 11 129,64 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1AC2) - 1 669,45 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) - 9 460,19 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR 

a častí programov vlády SR 

 

06G Ľudské zdroje - 11 129,64 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR - 11 129,64 eur 

06G1S04 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých - 11 129,64 eur 

  

20. Listom č. MF/007270/2021-441 z 11. 3. 2021 MF SR viazalo limit príjmov 

a výdavkov v prospech kapitoly MŠVVŠ SR (výdavky EÚ a spolufinancovania). RO sa 

realizuje v nadväznosti na RO č. 82/2020, ktorým boli kapitole MPSVR SR navýšené príjmy 

a výdavky EÚ a spolufinancovania aj za nezrovnalosti realizované na kapitole MŠVVŠ SR.  

- príjmy, kategória 340  (zdroj 1AC1) - 12 184,13 eur 

- hlavná kategória 600   - 14 676,13 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1AC2) - 2 492,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AC1) - 12 184,13 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR 

a častí programov vlády SR 

 

06G Ľudské zdroje - 14 676,13 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR - 14 676,13 eur 

06G1S04 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých - 14 676,13 eur 

  

21. Listom č. MF/007271/2021-441 z 10. 3. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR. Rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie obstarania 

tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 pre verejných a neverejných poskytovateľov soc. 

služieb a SPODaM a sociálnej kurately. 

 

- hlavná kategória 600                                      (zdroj 111) + 4 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06H09 Hospodársky mobilizácia MPSVR SR  + 4 000 000,00 eur 
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22. Listom č. MF/007729/2021-441 z 25. 3. 2021 povolilo MF SR úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry na rok 2021 z dôvodu vyššieho 

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

(zvýšenie príspevku do ILO). 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0,00 

eur Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Sociálna inklúzia      - 3 324,00 eur 

09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR          + 3 324,00 eur 

 

23. Listom č. MF/007923/2021-413 z 2. 4. 2021 MF SR zvýšilo limit počtu zamestnancov 

aparátu o 22 osôb v prepočítanom počte v súvislosti s prechodom kompetencií týkajúcich sa 

vyhlasovania a implementácie dopytovo orientovaných projektov z Implementačnej agentúry 

MPSVR SR na riadiaci orgán OP Ľudské zdroje. 

 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 649/2020  

  

 0 osôb 
 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 4. – 31. 12. 2021 o 10 osôb 

od 1. 8. – 31. 12. 2021 o 30 osôb 

od 1. 12. – 31. 12. 2021 o 27 osôb) 

 22 osôb 

 

 

 

24. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 3. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011AMS4500201 (refundácia mzdových výdavkov júl – december 2020 v rámci 

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

 

- hlavná kategória 600   + 257 827,44 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+  42 002,93 eur 

 (zdroj 1AA2) + 37 359,17 eur 

 (zdroj 1AA3) + 8 895,07 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AA1) (zdroj 1AA1) + 211 573,20 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 257 827,44 eur 

25. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov na rok 2021 na programe 07E „Tvorba a implementácia politík“ v súvislosti 

s projektom „Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov. 

hlavná kategória 600   + 25 602,26 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+  7 831,90 eur 

 (zdroj 3AC2) + 3 135,94 eur 

 (zdroj 3AC3) + 4 695,96 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AC1) + 17 770,36 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 25 602,26 eur 

  

26. Listom č. MF/008241/2021-413 zo 6. 4. 2021 MF SR zvýšilo limit počtu 

zamestnancov aparátu ústredného orgánu na rok 2021 o jednu osobu – na obdobie od 1. 4. 2021 

do 31. 12. 2021 pre zriadenie výboru Rady vlády SR pre duševné zdravie pre primárnu 

prevenciu a jeho sekretariát. 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 649/2020  

  

 1 osoba 
 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 4. – 31. 12. 2021 o 1 osobu) 

 

 

 

 1 osoba 

 

27. Listom č. MF/008272/2021-413 z 9. 4. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu na rok 2021 

a súčasne upravilo limit počtu zamestnancov v aparáte ústredného orgánu na rok 2021 o štyri 

osoby (na obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 o 5 osôb) v nadväznosti na schválenú Vyhlášku 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85 zo 14. apríla 2020 o riadení 

projektov, v zmysle ktorej je potrebné vytvoriť a obsadiť niektoré nevyhnutné pozície pre 

oblasť riadenia projektov.  

- hlavná kategória 600   
  

z toho:   

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 57 150,00 eur 

Počet zamestnancov RO, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 649/2020  

  

 4 osoby 
 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 4. – 31. 12. 2021 o 5 osôb) 

 

 4 osoby 

 

28. Listom č. MF/008404/2021-441 z 13. 4. 2021  povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR. Rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie projektu 

„Prvá pomoc +“, SOS dotácií a na dotácie FO a PO na podporu humanitárnej pomoci v čase 

COVID-19, vrátane infekčných príplatkov. 

- hlavná kategória 600   + 200 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 176 400 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 176 400 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia + 23 600 000,00 eur 

  

29. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 4. 2021 sa povolilo PJ MIRRI prekročenie 

limitu záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011AMS4500301 (refundácia výdavkov na zamestnancov pracujúcich mimo 

pracovného pomeru január – december 2020 v rámci projektu Stabilizácia AK gestora HP RMŽ 

a ND III.). 

- hlavná kategória 600   + 24 392,18 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 4 375,96 eur 

 (zdroj 1AA2) + 3 534,42 eur 

 (zdroj 1AA3) + 841,54 eur 
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- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 20 016,22 eur 

 (zdroj 1AA1) + 20 016,22 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 24 392,18 eur 

 

30. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2021 sa viazalo PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

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

- hlavná kategória 600 - 28 479,33 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2)   - 4 271,89 eur 

 prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 24 207,44 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 28 479,33 eur 

31. Listom č. MF/008661/2021-441 z 21. 4. 2021 viazalo MF SR rozpočtové 

prostriedky na programe 07C „Sociálna inklúzia“ v prospech kapitoly Ministerstvo kultúry SR. 

Prostriedky sú určené na pokrytie výroby a vysielanie 20-tich dielov publicistických relácií 

„Cesty pomoci“ so zameraním na legislatívno-sociálny servis pre občanov.  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 57 600,00 eur 
Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí      

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia - 57 600,00 eur 

 

32. Listom č. MF/008818/2021-441 z 26. 4. 2021 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti - MPSVR SR. Uvedené sa realizuje z dôvodu zapojenia nezamestnaných do 

obnovy kultúrneho dedičstva. 

- hlavná kategória 600   + 1 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti/ÚSTREDIE  + 1 000 000,00 eur 

 

33. Listom č. MF/008912/2021-441 z 28. 4. 2021 povolilo MF SR prekročiť limit 

kapitálových výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H „Informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR“. Rozpočtové prostriedky budú použité na 

zabezpečenie financovania Informačného systému sociálnych služieb v nadväznosti na zákon 

č. 280/2019 Z. z. 

- hlavná kategória 700 zdroj 111   + 1 821 600,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR + 1 821 600,00 eur 

 

34. Listom č. MF/008946/2021-441 zo 6. 5. 2021 MF SR zaviazalo účelové prostriedky 

na financovanie nových druhov dotácií – dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, dotácia na 

podporu dobrovoľníckej činnosti a z dôvodu potreby finančného krytia zvýšeného počtu 
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zamestnancov súvisiaceho s implementáciou novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov. 

- hlavná kategória 600   0,00 eur 
- kategória 610 0,00 eur 

z toho:  

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

aparátu ústredného orgánu 

29 648,00 eur 

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

649/2020  

 

 1 osoba 
 z toho: aparát ústredného orgánu  

(od 1. 5. – 31. 12. 2021 o 2 osoby) 

1 osoba 

07C Sociálna inklúzia - 50 000,00  eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 50 000,00 eur 

 

35. Listom č. MF/009297/2021-441 zo 7. 5. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti - MPSVR SR. Rozpočtové prostriedky sú určené na projekt „Prvá pomoc +“ 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 72/2021 k návrhu na zmenu podmienok a predĺženie 

obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej 

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

- hlavná kategória 600   

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 300 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti/USTREDIE  

+ 300 000 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia  - 300 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 100 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia - 50 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 45 000 000,00 eur 

Dávky SI (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného 

plateného štátom, kompenzácia soc. dôsledkov ŤZP, náhradná 

rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom) 

- 105 000 000,00 eur 

 

36. Listom č. MF/009310/2021-441 zo 7. 5. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

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

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

predpisov z dôvodu predchádzajúceho zníženia výdavkov úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny na rok 2021 v súvislosti s projektom Centrálne úradné doručovanie.  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  + 6 440 000,00 eur 
- kategória 610  + 2 875 139,00 eur 

- z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 + 2 875 139,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 6 440 000,00 eur 
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37. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 5. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so NP „Optimalizácia procesov NIP“ 

na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

- hlavná kategória 600 + 93 800,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 11 489,29 eur 

 (zdroj 1AC3) + 17 204,74 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 65 105,97 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 93 800,00 eur 

 

38. Listom č. MF/009630/2021-441 zo 17. 5. 2021 zrealizovalo MF SR úpravu 

osobných výdavkov ústavného činiteľa a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii 

zabezpečených v rozpočte kapitoly na rok 2021. Úprava nadväzuje na plat poslanca NR SR 

určený na rok 2021. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  - 15 530,00 eur 
- kategória 610  - 11 453,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 

 

 - 11 453,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík - 15 530,00 eur 

 

39. Listom č. MF/009968/2021-441 z 26. 5. 2021 upravilo MF SR záväzný ukazovateľ 

limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly o 2 osoby (analytické kapacity) 

súvisiace s budovaním analytického tímu ISP MPSVR SR. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 311 647,00 eur 

- kategória 610  + 155 812,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020 (od 1. 7. 

2021 do 31. 12. 2021 o 3 osoby 

 + 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu   
 

+ 2 osoby 

- kapitálové výdavky 700 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády 

SR a častí programov vlády SR 

 + 14 526,00 eur 

 

07E Tvorba a implementácia politík  + 311 647,00 eur 

 

40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 5. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011AMS4500201 (refundácia mzdových výdavkov júl – december 2020 v rámci 

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

- hlavná kategória 600   + 3 017,52 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+  541,34 eur 
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 (zdroj 3AA2) + 437,24 eur 

 (zdroj 3AA3) + 104,10 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 3AA1) + 2 476,18 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 3 017,52 eur 

 

41. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 5. 2021 sa povolilo PJ prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením projektu 

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

o platbu 301011AMS4500201 (refundácia mzdových výdavkov júl – december 2020 v rámci 

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

- hlavná kategória 600   + 102 972,75 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+  18 473,32 eur 

 (zdroj 1AA2) + 14 920,76 eur 

 (zdroj 1AA3) + 3 552,56 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 84 499,43 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 102 972,75 eur 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19. 5. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročenili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie platieb predfinancovania v rámci 

projektov IROP – Detský domov Ružomberok, PO 2014 – 2020. 

hlavná kategória 600   + 99 900,00 eur 

z toho:  

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 3AA2) + 14 985,00 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 84 915,00 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 99 900,00 eur 

 

 

43. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 5. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

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

- hlavná kategória 600 - 500 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 75 000,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 425 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 500 000,00 eur 

 

 

 

44. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 6. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zabezpečené viazaním v kapitole Úrad 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe zmluvy o partnerstve k projektu 

„Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. 
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- hlavná kategória 600   + 24 700,29 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 7 556,16 eur 

 (zdroj 1AC3) + 4 530,76 eur 

 (zdroj 3AC2) + 3 025,40 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AC1) + 17 144,13 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 24 700,29 eur 

 

45. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 5. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat OP ĽZ 

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

- hlavná kategória 600 - 100 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 15 000,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 85 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 100 000,00 eur 

  

46. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 6. 2021 viazalo MF SR listom č. 

MF/010260/2021-441 výdavky kapitoly v prospech MV SR v súvislosti s vyplatením odmien 

zamestnancom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, ktorí 

zabezpečujú prepravu a ochranu ministra PSVaR. 

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

- kategória 630  - 5 398,00 eur 

   Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

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

 

 

 

 

 

47. Rozpočtovým opatrením zo dňa 8. 6. 2021 PJ znížila výdavky kapitoly 

MPSVR SR v prospech kapitoly MZ SR v súvislosti s preplatením zálohovej platby v rámci 

projektu „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do 

medicínskej praxe“.  

- hlavná kategória 600 - 428 072,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 64 210,80 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 363 861,20 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 428 072,00 eur 

 

48. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 6. 2021 PJ znížila výdavky kapitoly 

MPSVR SR v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS v súvislosti s preplatením priebežnej 

platby na úhradu miezd a platov v rámci projektu  pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody – 

partner.  

- hlavná kategória 600 - 1 133,99 eur 
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z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 170,09 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 963,90 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 1 133,99 eur 

 

 

 

 

49. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 6. 2021 PJ znížila výdavky kapitoly 

MPSVR SR v prospech kapitoly MZ SR v súvislosti s preplatením zálohovej platby v rámci 

projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do 

medicínskej praxe“.  

- hlavná kategória 600 - 613 906,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 92 085,90 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 521 820,10 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 613 906,00 eur 

 

50. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 6. 2021 povolilo MF SR listom 

č.MF/010684/2021-441 prekročenie výdavkov MPSVR SR pre Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR na základe zmluvy o partnerstve s MS SR pre projekt „Šanca na návrat“. 

- hlavná kategória 600 +27 073,20 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 4 060,97 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 23 012,23 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politlík +27 073,20 eur 

 

51. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 6. 2021 MF SR povolilo listom 

č.MF/010685/2021-441 prekročenie výdavkov MPSVR SR pre Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR na základe zmluvy o partnerstve s MS SR pre projekt „Šanca na návrat“. 

- hlavná kategória 600 + 95 062,64 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 14 259,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) + 80 803,24 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 95 062,64 eur 

 

 

 

52. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 6. 2021 PJ kapitoly Ministerstva vnútra SR 

navýšila výdavky kapitoly MPSVR SR na rok 2021 v súvislosti s preplatením špeciálnych 

služieb v rámci projektu „Optimalizácia procesov NIP“. 

- hlavná kategória 600 + 54 346,08 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC3) + 9 968,13 eur 

 (zdroj 3AC2) + 6 656,69 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 37 721,26 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 54 346,08 eur 
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53. MF SR listom č. MF/010902/2021-441 zo dňa 24. 6. 2021 povolilo kapitole 

ministerstva prekročenie limitu výdavkov o 300 mil. eur v nadväznosti na RO č.35/25021, 

ktorým boli dočasne realokované výdavky v rozpočte kapitoly MPSVR SR s cieľom finančne 

zabezpečiť financovanie projektu Prvá pomoc ++ a v nadväznosti na UZVL č.290/2021 

k návrhu na zabezpečenie financovania projektu podpory udržania zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich 

následkov. 

- hlavná kategória 600       + 300 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia  + 300 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné + 100 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 50 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb + 45 000 000,00 eur 

Dávky SI (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného 

plateného štátom, kompenzácia soc. dôsledkov ŤZP, náhradná 

rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom) 

+ 105 000 000,00 eur 

 

54. Listom č. MF/010940/2021-413 z 26. 6. 2021  upravilo MF SR záväzný ukazovateľ 

limitu počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 7 projektových zamestnancov 

analytického útvaru MPSVR SR. Predmetné miesta sú účelovo určené a budú predmetom 

osobitného sledovania a vyhodnotenia. 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

 + 7 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu   

 

 
+ 7 osôb 

55. MF SR listom č. MF/011036/2021-441 z 29. 6. 2021 povolilo kapitole ministerstva 

prekročenie limitu výdavkov o 202 200 000 mil. eur na financovanie projektu „Prvá pomoc“, 

SOS dotácií a dotácií na podporu humanitárnej pomoci. 

- hlavná kategória 600   + 202 200 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 190 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 

/USTREDIE  

+ 190 000 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia  - 12 200 000,00 eur 

 

56. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 6. 2021 PJ znížila záväzné ukazovatele kapitoly 

na rok 2021 o 950 tis. eur v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat 

v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

- hlavná kategória 600 - 950 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 142 500,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 807 500,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 950 000,00 eur 
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57. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 7. 2021 PJ kapitoly Ministerstva vnútra SR 

schválila zálohovú platbu  na NP „Optimalizácia procesov NIP“, čím navýšila rozpočet EU 

prostriedkov a spolufinancovania kapitoly MPSVR SR o 189 900 eur. 

- hlavná kategória 600 + 189 900,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) + 23 260,30 eur 

 (zdroj 1AC3) + 34 831,34 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 131 808,36 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a časti 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 189 900,00 eur 

  

58. Listom č. MF/011665/2021-441 zo 16. 7. 2021 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov a vykonaná úprava príjmov o prostriedky EÚ z  v sume 178 735 000 eur z dôvodu 

schválenej revízia OP ĽZ v súvislosti s iniciatívou REACT-EU. Zároveň bol vykonaný presun 

prostriedkov spolufinancovania v rámci kapitoly z kódu zdroja 1AC2 na 1AY2 v sume 

170 154 eur na zabezpečenie financovania Technická pomoc REACT-EU. 

- príjmy, z toho prostriedky EÚ + 178 735 000,00 eur 

 (ek. kategória 340) (zdroj 1AY1) + 178 735 000,00 eur 

Ú- výdavky, z toho prostriedky EU 

  

+ 178 735 000,00 eur 

 - hlavná kategória 600   (zdroj 1AY1) + 178 735 000,00 eur 

 

 

 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                   

        1AC2 

+ 0,00 eur 

- 170 154,00 eur 

         1AY2 + 170 154,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 178 735 000,00 eur 

 

59. Listom č. MF/011642/2021-441 z 22. 7. 2021 MF SR povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – prekročenie limitu výdavkov na prvku 07C0502 – Štátne CDR 

v sume 453 410 eur, z toho na mzdy pre CDR o 335 984 eur z dôvodu zmeny výšky minimálnej 

mzdy, ktorá mala dopad na odmeňovanie profesionálnych rodičov. Zároveň v rovnakej výške 

došlo k viazaniu výdavkov na prvku 07C0503 - Neštátne CDR. 

- hlavná kategória 600 0,00 eur 

- kategória 610 + 335 984,00 eur 

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

(zdroj 111+11H) 

0,00 eur 

 

60. Listom č. MF/011682/2021-441 z 20. 7. 2021 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov a vykonaná úprava príjmov o prostriedky EÚ z  v sume 14 200 000 eur z dôvodu 

schválenej revízia OP FEAD v súvislosti s iniciatívou REACT-EÚ. 

- príjmy, z toho prostriedky EÚ + 14 200 000,00 eur 

 (ek. kategória 340) (zdroj 1AX1) + 14 200 000,00 eur 

- výdavky, z toho prostriedky EÚ 

  

+ 14 200 000,00 eur 

 - hlavná kategória 600   (zdroj 1AX1) + 14 200 000,00 eur 
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Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 

07C Sociálna inklúzia + 14 200 000,00 eur 

 

61. 
 

61. Listom č. MF/012024/2021-441 z 29. 7. 2021 MF SR uvoľnilo prostriedky kapitoly 

z predchádzajúcich rokov podľa § 8 ods.6 zákona 523/2004 Z. z. - kapitálové výdavky na 

medzirezortnom podprogramoch 06G04 – APTP – MPSVR a na programoch 07C – Sociálna 

inklúzia a 07E – Tvorba a implementácia politík. Rozpočtové prostriedky budú použité na 

rekonštrukciu a modernizáciu budov RSZP, kúpu, rekonštrukciu a modernizáciu domov 

a bytov pre CDR a na rekonštrukčné práce na budovách úradov práce a kúpu osobných 

automobilov. 

- hlavná kategória 700     + 1 470 027,33 eur 

                                                                                    (zdroj 131I) 

                                                                                    (zdroj 131J)                                   

                                                                                   (zdroj 131K) 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

             + 865,00 eur 

      + 164 176,00 eur 

   + 1 304 986,33 eur 

0EG0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti           + 10 865,00 eur 

07C Sociálna inklúzia     + 1 130 432,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík        + 328 730,33 eur 

 

62. Rozpočtovým opatrením zo dňa 5. 8. 2021 viazalo MF SR listom 

č. MF/012050/2021-441 výdavky kapitoly v prospech MV SR v súvislosti s vyplatením 

odmien zamestnancom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, 

ktorí zabezpečujú prepravu a ochranu ministra. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  - 16 194,00 eur 

- kategória 630  - 16 194,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík - 16 194,00 eur 

 

63. MF SR listom č. MF/012197/2021-441 zo 4. 8. 2021 povolilo kapitole ministerstva 

prekročenie limitu výdavkov o 86 700 eur na základe žiadosti NIP. Rozpočtové prostriedky sú 

určené na vrátenie uhradených pokút z minulých rokov, ktoré sú právoplatnými rozhodnutiami 

súdov povinné Inšpektoráty práce vrátiť pokutovaným subjektom, na úhradu trov za zastavené 

staré exekúcie a na úhradu trov konania pri preskúmaní jeho rozhodnutí súdom. 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 86 700,00 eur 

   Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 86 700,00 eur 
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64. Listom č. MF/012599/2021-441 z 26. 8. 2021 (aktivovane MF SR 6.9.2021) bolo 

povolené prekročenie limitu výdavkov v sume 4 244 553 eur v súvislosti s implementáciou 

Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na UZVL č.221 z 28. apríla 2021. Zároveň MF SR 

upravilo limit počtu zamestnancov kapitoly pre aparát ÚO o 13 (na obdobie 1. 8. 2021-31. 12. 

2021 o 30 osôb, z toho 23 osôb na implementáciu reforiem a investícii a o 7 osôb na realizáciu 

reforiem 1 až 3 v komponente 13). 

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 

 

+ 4 244 553,00 eur 

 Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020 (od 1. 8. 

2021 do 31. 12. 2021 o 30 osôb) 

 + 13 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu   
 

+ 13 osôb 

Z bodu C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti, (zdroj 1P01) + 3 802 260,00 eur 

                                                                      v tom: (zdroj 1P02) + 442 293,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 

07C Sociálna inklúzia, z toho: + 4 244 553,00 eur 

 

 

61. 

výdavky na implementačnú jednotku + 1 148 500,00 eur 

 

 

61. 

výdavky na komponent 13 + 3 096 053,00 eur 

 

 

61. 

 

65. Listom č. MF/012613/2021-441 zo 17. 8. 2021 povolilo MF SR kapitole MPSVaR 

prekročenie limitu výdavkov o 74 mil. eur na financovanie projektu „Prvá pomoc“. 

 

- hlavná kategória 600   + 74 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2021  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 74 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 

/USTREDIE  

+ 74 000 000,00 eur 

 

66. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 8. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie platieb predfinancovania v rámci 

projektov IROP – Detský domov Prievidza-Handlová, PO 2014 – 2020. 

 

hlavná kategória 700   + 89 804,81 eur 

z toho:  

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 13 470,72 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 76 334,09 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 89 804,81 eur 

 

67. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 8. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie platieb predfinancovania v rámci 

projektov IROP – Detský domov Prievidza-Handlová, PO 2014 – 2020. 

 

hlavná kategória 700   + 64 333,33 eur 

z toho:  
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- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 9 650,00 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 54 683,33 eur 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 64 333,33 eur 

 

68. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 8. 2021 PJ znížila výdavky kapitoly 

MPSVR SR v prospech kapitoly MZ SR v súvislosti s preplatením zálohovej platby v rámci 

projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do 

medicínskej praxe“.  

- hlavná kategória 600 - 74 827,07 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie   - 11 224,06 eur 

  (zdroj 1AC2) - 10 838,30 eur 

  (zdroj 3AC2) - 385,76 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   - 63 603,01 eur 

             (zdroj 1AC1) - 62 738,47 eur 

             (zdroj 3AC1) - 864,54 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 74 827,07 eur 

 

69. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 8. 2021 PJ kapitoly Ministerstva vnútra SR 

navýšila výdavky kapitoly MPSVR SR na rok 2021 v súvislosti s preplatením výdavkov na 

dohody a poistné v rámci projektu „Optimalizácia procesov NIP“. 

- hlavná kategória 600 + 18 687,13 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC3) + 3 427,68 eur 

 (zdroj 3AC2) + 2 288,92 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 12 970,53 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 18 687,13 eur 

 

70. Listom č. MF/012976/2021-441 z 24. 8. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie NP 

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

správy“ na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

- hlavná kategória 600 + 135 068,89 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie, z toho:  
 

+ 41 318,53 eur 

 (zdroj 3AC2) + 16 544,18 eur 

 (zdroj 1AC3) + 24 774,35 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 93 750,36 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 135 068,89 eur 
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71. MF SR viazalo listom č. MF/013531/2021-441 z 13. 9. 2021 limit výdavkov 

v prospech kapitoly MZVaEZ SR v nadväznosti na delimitačný protokol č. 5/2021-FINO 

o prevode funkčných miest a prostriedkov ŠR na rok 2021 v trvaní od 1. 1.-31. 12. 2021.  

MPSVR SR sa viažu výdavky na finančné zabezpečenie 2 dočasne vyslaných zamestnancov na 

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

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 189 800,00 eur 

- kategória 640  - 189 800,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

 - 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu   
 

- 2 osoby 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík  - 189 800,00 eur 

 

72. Rozpočtovým opatrením č. MF/013555/2021-441 zo 14. 9. 2021 MF SR povolilo 

prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 3 692 431 eur pri súčasnom viazaní bežných 

výdavkov v rovnakej sume z dôvodu schválených dotácií pre rok 2021 na podporu sociálnej 

oblasti a rodovej rovnosti poskytovaných v súlade so zákonom č.544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR SR, z toho v rámci programu 07C – Sociálna inklúzia v sume 3 675 841 

eur a v rámci medzirezortného programu 0AR05 – MPSVR SR – protidrogová politika v sume 

16 590 eur. 

- hlavná kategória 700 (zdroj 111)   + 3 692 431,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia     + 16 590,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika     -  16 590,00 eur 

 

73. Listom č. MF/013643/2021-441 zo 16. 9. 2021 povolilo MF SR kapitole MPSVaR 

prekročenie limitu výdavkov o 1 180 318,15 eur na úhradu nezrovnalostí za dlžníka - riadiaci 

orgán MPSVR SR a za dlžníka – sprostredkovateľský orgán Implementačná agentúra MPSVR 

SR za programové obdobie 2014-2020 za Operačný program Ľudské zdroje. 

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 

   A.1 rozpočtové prostriedky kapitoly                          (zdroj 131Z):            

+ 1 180 318,50 eur 

+ 1 180 318,50 eur 

- hlavná kategória 600   + 1 180 318,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2021  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 180 318,50 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 

/USTREDIE  

+ 1 180 318,50 eur 

 

74.  Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 9. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

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

Ministerstva zdravotníctva SR. 

- hlavná kategória 600 - 70 098,13 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 299,06 eur 
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 (zdroj 1AC2) - 10 215,66 eur 

 

 
            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 1 694,70 eur 

 (zdroj 1AC1) - 57 888,71 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 70 098,13 eur 

 

75. Listom č. MF/013779/2021-441 z 23. 9. 2021 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov v sume 88 459 eur v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti 

v nadväznosti na UZVL č.221 z 28. apríla 2021 – dopočet DPH na komponent 13. 

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 

 

+ 88 459,00 eur 

 Z bodu C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti, (zdroj 1P02) + 88 459,00 eur 

 Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 

07C Sociálna inklúzia, z toho: + 88 459,00 eur 

 

 

výdavky na komponent 13 + 88 459,00 eur 

  

76. MF SR listom č. MF/014016/2021-441 zo dňa 28. 9. 2021 povolilo kapitole 

ministerstva prekročenie limitu výdavkov o 130 857 844 eur na dofinancovanie účelových 

prostriedkov ÚPSVR (pandemický rodičovský príspevok, jednorazové zvýšenie pomoci v HN 

333 eur/dieťa, jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za 9/2021 o 74,50 eur).  

- hlavná kategória 600                                                          (zdroj 111)    + 130 857 844,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia  + 130 717 844,00 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR – MPSVR SR + 140 000,00 eur 

Dávky SI (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného 

plateného štátom, kompenzácia soc. dôsledkov ŤZP, náhradná 

rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom) 

 

+ 130 717 844,00 eur 

 

 

77. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 9. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie platieb predfinancovania v rámci 

projektov IROP – Detský domov Prievidza-Handlová, PO 2014 – 2020. 

- hlavná kategória 700, z toho:   + 16 000,00 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 2 400,00 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 13 600,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 16 000,00 eur 

 

78.  Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 9. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

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

Ministerstva zdravotníctva SR. 

- hlavná kategória 600 - 12 640,16 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 56,64 eur 
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 (zdroj 1AC2) - 1 839,38 eur 

 

 
            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 320,95 eur 

 (zdroj 1AC1) - 10 423,19 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2021  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 12 640,16 eur 

 

79. Listom č. MF/014193/2021-441 z 30. 9. 2021 MF SR viazalo kapitole MPSVaR 

výdavky na zdroji 131Z v sume 1 180 318,15 eur a súčasne povolilo prekročenie limitu 

príjmov o 994 059,11 eur a výdavkov o 1 180 318,15 eur na zdrojoch EÚ na úhradu 

nezrovnalostí za dlžníka - riadiaci orgán MPSVR SR a za dlžníka – sprostredkovateľský orgán 

Implementačná agentúra MPSVR SR za programové obdobie 2014-2020 za Operačný program 

Ľudské zdroje. 

- príjmy kapitoly celkom, v tom: 

  B. Prostriedky EÚ                                                             (zdroj 1AC1) 

                                                                                         (zdroj 1AL1) 

 

výdavky kapitoly celkom, v tom: 

   A.1 rozpočtové prostriedky kapitoly                         (zdroj 131Z)            

+ 994 059,11 eur 

+ 968 411,75 eur 

+ 25 647,36 eur 

 

0,00 eur 

-  1 180 318,50 eur 

   A.2 prostriedky na spolufinancovanie                       (zdroj 1AC2) + 186 259,04 eur 

Z bodu C: Prostriedky EÚ, v tom:  

                                                                                      (zdroj 1AC1)  

                                                                                      (zdroj 1AL1) 

           + 994 059,11 eur 

           + 968 411,75 eur 

             + 25 647,36 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  - 1 180 318,50 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 

/USTREDIE  

- 1 180 318,50 eur 

 

06G1S Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 1 180 318,50 eur 

 

 

80. MF SR listom č. MF/014267/2021-441 zo 4. 10. 2021 viazalo kapitole ministerstva 

limitu výdavkov o 62 079,84 eur v prospech kapitoly MS SR z dôvodu vrátenia nevyčerpanej 

a nezúčtovanej zálohovej platby na projekt „Šanca na návrat“, v ktorom je UPSVR SR 

partnerom Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

- Výdavky kapitoly celkom, v tom: 

 

(  - 62 079,84 eur 

       A.2. prostriedky na spolufinancovanie                      (zdroj 3AC2) 

Z bodu C: Prostriedky EÚ                                             (zdroj 3AC1) 

- 9 311,98 eur 

- 52 767,86 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík - 62 079,84 eur 

 

81. Listom č. MF/014352/2021-413 zo 4. 10. 2021 zvýšilo MF SR limit počtu 

zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 4 osoby od 1. 10.-31. 12. 2021 (o 1 osobu na rok 

2021). Predmetné miesta boli dočasne pridelené na vytvorenie nového organizačného útvaru na 

realizáciu NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným 

postihnutím“ počas doby realizácie projektu (27 mesiacov). 
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Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

 + 1 osoba 

z toho: aparát ústredného orgánu   

 

 
+ 1 osoba 

82. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 10. 2021 PJ zvýšila záväzné ukazovatele kapitoly 

na rok 2021 o 65 304,20 eur v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na návrat 

v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS – vrátenie k ŽoP č. 312041S095V0018001 

(povodná ŽoP č.312041S095103101) predloženej UPSVR.  

- hlavná kategória 600 - 65 304,20 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 9 795,70 eur 

             prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 55 508,50 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 65 304,20 eur 

 

83. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 10. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie zálohovej platby v rámci 

projektov IROP – Detský domov Ružomberok, PO 2014 – 2020. 

hlavná kategória 700, z toho:  + 15 999,60 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 2 399,94 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 13 599,66 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 15 999,60 eur 

 

84. Listom č. MF/014539/2021-441 z 8. 10. 2021 povolilo MF SR prekročiť limit 

kapitálových výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H „Informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR“. Rozpočtové prostriedky budú použité na 

zabezpečenie financovania Informačného Microsoft licencií v súlade s MU MIRRI z 31. 5. 

2021 k realizácii VO prostredníctvom Centrálneho dynamického nákupného systému. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 600 zdroj 111   + 1 717 216,01 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR + 1 717 216,01 eur 

 

85. Listom č. MF/014553/2021-441 z 15. 10. 2021 povolilo MF SR prekročiť limit 

kapitálových výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H v nadväznosti na zákon proti 

byrokracii č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním IT systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Výdavky sú určené na 

financovanie IS v rezorte práce za účelom sprístupnenia údajov a zabezpečenia prístupu IS 

rezortu. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 700 zdroj 111   + 1 420 600,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR + 1 420 600,00 eur 
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86. MF SR rozpočtovým opatrením č. MF/015047/2021-413 z 26. 10. 2021 zvýšilo SR 

limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 25 osôb od 1. 9.-31. 12. 2021 (o 8 osôb 

na rok 2021) na základe UZVL č.489/2021 z 8. 9. 2021 – REACT AK OS.  

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

 + 8 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu   

-administratívne kapacity RO osobitne sledované, podľa 

prílohy č.1 k UZVL SR č.649/2020 

z toho: aparát ústredného orgánu   

 

 
+ 8 osôb 

+ 8 osôb 

+ 8 osôb 

 

87. Listom č. MF/014944/2021-441 z 21. 10. 2021 MF SR povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – prekročenie limitu výdavkov v sume 4 947 283 eur na prvku 

07C0502 – Štátne CDR, z toho na mzdy 3 666 012 eur z dôvodu zvýšenia funkčných platov 

zamestnancov v nadväznosti na prax, príplatky za prácu v noci, cez víkend a sviatky. Zároveň 

sú tieto prostriedky zabezpečujú aj rovnakú úroveň odmeňovania ako v roku 2020, vrátane 

zvýšeného počtu zamestnancov a ocenenie práce pri životných jubileách. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 600 (zdroj 111) +4 947 283,00 eur 

- kategória 610 +3 666 012,00 eur 

  

88. Listom č. MF/014956/2021-441 z 20. 10. 2021 povolilo MF SR v nadväznosti na 

zákon č.215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit) prekročiť limit 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H „Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu – MPSVR SR“. Rozpočtové prostriedky boli určené na úpravu informačného 

systému služieb zamestnanosti na účely spracovania žiadosti o podporu v čase skrátenej práce, 

výplatu podpory v čase skrátenej práce a analytické účely. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 600 zdroj 111   + 1 956 691,97 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR + 1 956 691,97 eur 

 

89. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 10. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe 

v prospech Ministerstva zdravotníctva SR. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 600 - 79 759,28 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 197,52 eur 

 

 
 (zdroj 1AC2) - 11 766,37 eur 

 

 
            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 1 119,29 eur 

 (zdroj 1AC1) - 66 676,10 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR rok 2021 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 79 759,28 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Listom č. MF/015103/2021-441 z 27. 10. 2021  povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR na dofinancovanie účelových prostriedkov UPSVR – dotácia 

na stravu zadarmo. 
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- hlavná kategória 600   + 54 500 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 54 500 000,00 eur 

 

91. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 10. 2021 sa viazali PJ záväzné ukazovatele 

v kapitole na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením financovania NP Tvorba nových 

a inovovaných postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe v prospech Ministerstva 

zdravotníctva SR. 

- výdavky kapitoly celkom, hl. kategória 600 - 12 118,31 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC2) - 392,82 eur 

 

 
 (zdroj 1AC2) - 1 424,92 eur 

 

 
            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 3AC1) - 2 091,64 eur 

 (zdroj 1AC1) - 8 208,93 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí  

programov vlády SR rok 2021 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 12 118,31 eur 

 

92. Listom č. MF/015274/2021-441 z 27. 10. 2021  povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly MPSVR SR na dofinancovanie štátom plateného poistného 

a nesystémových dávok sociálneho poistenia. 

- hlavná kategória 600   + 60 000 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 60 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné + 50 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 10 000 000,00 eur 

  

93. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2021 PJ znížila záväzné ukazovatele 

kapitoly na rok 2021 o 150 tis. eur v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na 

návrat v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

- hlavná kategória 600 - 150 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 22 500,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 127 500,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 150 000,00 eur 

 

94. Listom č. MF/015443/2021-413 zo 4. 11. 2021 MF SR povolilo prekročenie 

záväzných ukazovateľov kapitoly – prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2021 o 48 000 eur pre zamestnanca vyslaného 

kapitolou MPSVR SR ako národného experta v sídle Európskeho orgánu práce (ELA) 

z vlastných zdrojov kapitoly.    

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 0,00 eur 

- kategória 630 Tovary a služby - 48 000,00 eur 

- kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 48 000,00 eur 
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z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu  

(zdroj 111+11H) 

+ 48 000,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík 0,00 eur 

 

95. Rozpočtovým opatrením č. listu MF/015835/2021-441 z 12. 11. 2021 MF SR 

upravilo záväzné ukazovatele v rámci kapitoly – prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a zmena programovej štruktúry z dôvodu 

dofinancovania potrieb kapitoly a to na vyplatenie jednorazovej odmeny podľa čl. II ods.3 KZ 

vyššieho stupňa, miezd v súvislosti s realizáciou projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo. 

Rozpočtové prostriedky sú určené aj na poistné pre 776 zamestnancov UPSVR SR 

a dofinancovanie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 a zvýšených cien energie 

v organizáciách NIP a UPSVR SR.  

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 0,00 eur 

- kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 1 342 808,00 eur 

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

(zdroj 111+11H) 

0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR 

SR 

- 623 205,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýš. zamestnateľnosti + 114 785,00 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc - 737 990,00 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR - 1 500 000,00 eur 

07C Sociálny inklúzia - 3 430 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 5 553 205,00 eur 

 

96. Listom č. MF/016086/2021-441 zo 16. 11. 2021 povolilo MF SR prekročenie limitu 

záväzných ukazovateľov kapitoly na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením realizácie NP 

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

správy“ na ťarchu kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

- hlavná kategória 600 + 174 223,36 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie, z toho:  
 

+ 53 296,15 eur 

 (zdroj 3AC2) + 21 340,08 eur 

 (zdroj 3AC3) + 31 956,07 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 120 927,21 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 174 223,36 eur 

 

97. Rozpočtovým opatrením č. listu MF/016294/2021-441 z 23. 11. 2021 MF SR 

upravilo záväzné ukazovatele v rámci kapitoly – povolilo prekročiť limit kapitálových 

výdavkov na dotácie na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti (zákon č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR) pri súčasnom viazaní bežných výdavkov kapitoly.  

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 0,00 eur 
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- hl. kategória 700 zdroj 111     + 2 301 100,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C – Sociálna inklúzia                    0,00 eur 

 

98. Listom č. MF/016297/2021-441 z 23. 11. 2021 MF SR uvoľnilo prostriedky kapitoly 

z predchádzajúcich rokov podľa § 8 ods.6 zákona 523/2004 Z. z. - kapitálové výdavky 

Rozpočtové prostriedky sú určené na informačný systém služieb zamestnanosti – cudzinci 

a nákup osobných motorových vozidiel.    

- hlavná kategória 700        + 809 343,00 eur 

                                                                                    (zdroj 131J)                                   

                                                                                   (zdroj 131K) 

 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

      + 798 593,00 eur 

        + 10 750,00 eur 

0EK0H IT financované zo ŠR - MPSVR       + 798 593,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík         + 10 750,00 eur 

 

99. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 11. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie zálohovej platby v rámci 

projektov IROP – Detský domov Ružomberok, PO 2014 – 2020. 

hlavná kategória 700, z toho:  + 154 913,71 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 23 237,06 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 131 676,65 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 154 913,71 eur 

 

100. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 11. 2021, vykonaným PJ MIRRI, sa prekročili 

záväzné ukazovatele kapitoly na rok 2021 z dôvodu realizácie zálohovej platby v rámci 

projektov IROP – Detský domov Prievidza - Handlová, PO 2014 – 2020. 

hlavná kategória 700, z toho:  + 74 686,61 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 1AA2) + 11 202,99 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 1AA1) + 63 483,62 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 74 686,61 eur 

 

101. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 11. 2021 PJ znížila záväzné ukazovatele 

kapitoly na rok 2021 o 225 tis. eur v súvislosti so zabezpečením financovania NP Šanca na 

návrat v prospech Generálneho riaditeľstva ZVaJS.  

- hlavná kategória 600 - 225 000,00 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 33 750,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 191 250,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 
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06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 150 000,00 eur 

 

102. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 8. 2021 PJ kapitoly Ministerstva vnútra SR 

navýšila výdavky kapitoly MPSVR SR na rok 2021 v súvislosti s preplatením výdavkov na 

dohody a poistné v rámci projektu „Optimalizácia procesov NIP“. 

- hlavná kategória 600 + 264 834,84 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 3AC3) + 48 575,83 eur 

 (zdroj 3AC2) + 32 438,85 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 183 820,16 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 264 834,84 eur 

 

103. Listom č. MF/017059/2021-441 zo 7. 12. 2021  MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele v rámci kapitoly zmenou programovej štruktúry a úpravou limitu účelových 

prostriedkov z dôvodu dofinancovania štátom plateného poistného. 

- výdavky kapitoly celkom 0,00 eur 

  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné + 4 504 500,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom - 4 504 500,00 eur 

 

104. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2021 viazalo MF SR listom 

č. MF/016653/2021-441 výdavky kapitoly v prospech MV SR v súvislosti s vyplatením 

odmien dvoch zamestnancov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií 

MV SR, ktorí zabezpečujú prepravu a ochranu ministra PSVaR. 

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

- kategória 630  - 5 398,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

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

 

105. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 11. 2021 MF SR povolilo listom 

č. MF/016658/2021-441 prekročenie výdavkov MPSVR SR pre Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR na základe zmluvy o partnerstve s MS SR pre projekt „Šanca na návrat“. 

- hlavná kategória 600 + 142 593,96 eur 

z toho:  prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) + 21 389,10 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) + 121 204,86 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07E Tvorba a implementácia politík + 142 593,96 eur 
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106. Rozpočtovým opatrením č. listu MF/017274/2021-413 z 9. 12. 2021 MF SR 

upravilo záväzné ukazovatele kapitoly, t. j. prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z dôvodu plnenia Dodatku č. 1 ku KZ vyššieho 

stupňa, t. j. vyplatenia jednorazovej odmeny 350 eur za december na zamestnanca v 

rozpočtových a príspevkových organizáciách.  

- výdavky kapitoly celkom, v tom: + 6 929 720,00 eur 

- kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 5 121 445,00 eur 

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

(zdroj 111+11H) 

+ 228 725,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálny inklúzia + 1 951 364,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 4 911 286,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýš. zamestnateľnosti + 67 070,00 eur 

 

107. Listom č. MF/017233/2021-441 z 9. 12. 2021  MF SR upravilo záväzné 

ukazovatele v rámci kapitoly zmenou programovej štruktúry a viazaním limitu účelových 

prostriedkov v súvislosti s úhradou pokuty na základe rozhodnutia Úradu pre verejné 

obstarávanie v súvislosti s nesprávnym postupom pri VO na predmet „Elektronický transakčný 

systém pre rezort MPSVR SR. 

- výdavky kapitoly celkom 0,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálny inklúzia - 1 039 364,57 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 039 364,57 eur 

 

108. MF SR rozpočtovým opatrením č. MF/017520/2021-413 z 15. 12. 2021 zvýšilo 

SR limit počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly MPSVR SR pre UPSVR SR 

o 1 040 osôb a Implementačnú agentúru o 185 osôb v súvislosti OP ĽZ. 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

 + 1 225 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu   

-administratívne kapacity RO osobitne sledované, podľa 

prílohy č.1 k UZVL SR č. 649/2020 

z toho: aparát ústredného orgánu   

 

 

 
+ 0 osôb 

+ 0 osôb 

+ 0 osôb 

 

109. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 12. 2021 povolilo MF SR prekročiť limit 

výdavkov a upraviť príjmy EÚ z titulu vyšších príjmov na príjmovom účte PJ ministerstva a na 

samostatnom účte Certifikačného orgánu MF SR. 

- príjmy za prostriedky EÚ, kategória 340, z toho:  + 3 627 878,30 eur 

 (zdroj 1AC1) + 3 546 629,29 eur 

 (zdroj 1AL1) + 81 249,01 eur 

- výdavky celkom 

z toho: výdavky bez EÚ prostriedkov  

+ 7 298 662,83 eur 

+ 1 138 235,17 eur 

-  prostriedky na spolufinancovanie + 1 138 235,17 eur 

 (zdroj 1AC2) + 1 138 235,17 eur 
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-  prostriedky z rozpočtu EÚ + 6 160 427,66 eur 

 (zdroj 1AC1) + 6 078 886,05 eur 

 (zdroj 1AL1) + 81 541,61 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 7 298 662,83 eur 

 

110. Listom č. MF/017718/2021-441 zo 17. 12. 2021 MF SR povolilo prekročiť limit 

výdavkov MPSVR SR na zabezpečenie financovania havarijných stavov administratívnych 

budov úradov práce a na nákup automobilov pre CDR v súlade s bodom B.2. UZVL SR č. 761 

zo 14. 12. 2021.    

- hlavná kategória 700 (zdroj 131K)        + 3 450 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia       + 1 500 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík       + 1 950 000,00 eur 

  

111. MF SR listom č. MF/017738/2021-441 z 20. 12. 2021  povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly na vyplatenie odmien zamestnancom v prvej línii v oblasti sociálnych 

služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre 

vybraných pracovníkov národných projektov, bod B.2. UZVL SR č. 778/2021. 

- hlavná kategória 600   
+ 15 247 450,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

07C Sociálna inklúzia + 15 247 450,00 eur 

07C040A Ostatné iniciatívy + 15 247 450,00 eur 

 

112. Rozpočtovým opatrením č. MF/017739/2021-441 z 22. 12. 2021 povolilo MF SR 

kapitole MPSVaR prekročenie limitu výdavkov na financovanie projektu „Prvá pomoc“ 

v nadväznosti na UZVL SR č.782 z 22. 12. 2021 k návrhu na zmenu podmienok projektu v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich 

následkov. 

- hlavná kategória 600   + 163 741 692,25 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2021  

06G04 APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 163 741 692,25 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti 

/ÚSTREDIE  

+ 163 741 692,25 eur 

 

113. Listom č. MF/018035/2021-441 z 28. 12. 2021 viazalo MF SR prostriedky podľa 

§ 8 ods. 6 zák. 523/2004 Z. z. na podporu Plánu obnovy a odolnosti na komponent 13.  

- výdavky kapitoly celkom, v tom: 

 

- 4 333 012,00 eur 

 Z bodu C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti: (zdroj 1P01) - 3 802 260,00 eur 

                                                                       (zdroj 1P02) - 530 752,00 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

 

07C Sociálna inklúzia, z toho: - 4 333 012,00 eur 

 

 

61. 

výdavky na implementačnú jednotku - 1 148 500,00 eur 

 

 

61. 

výdavky na komponent 13 - 3 184 512,00 eur 

 

 

61. 
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114. MF SR listom č. MF/018114/2021-441 z 29. 12. 2021 viazalo v súlade s § 8 ods. 

6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky MPSVR SR.  

 - hlavná kategória 700   - 21 432 042,99 eur 

  z toho   (zdroj 111) - 5 395 263,42 eur 

 (zdroj 131J) - 4 248 312,94 eur 

 (zdroj 131K) - 11 788 466,63 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 - 7 292,98 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti                  - 7 292,98 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR                     - 715,30 eur 

07C Sociálna inklúzia - 6 637 404,26 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 10 235 864,01 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR - 4 550 766,44 eur 

  

115. Listom č. MF/018035/2021-441 z 31. 12. 2021 viazalo MF SR prostriedky EÚ 

a spolufinancovania podľa § 8 ods. 6 zák. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 

- príjmy za prostriedky EÚ, kategória 340  - 308 208 755,42 eur 

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

 

 

 

 

 (zdroj 1AC1) - 51 345 263,75 eur 

 (zdroj 1AK1) - 1 235 387,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 1 451 764,51 eur 

 (zdroj 1AX1) - 14 200 000,00 eur 

 (zdroj 1AY1) - 114 787 440,72 eur 

 (zdroj 3AC1) - 100 131 738,63 eur 

 (zdroj 3AK1) - 5 160 035,76 eur 

 (zdroj 3AL1) - 5 500 172,19 eur 

- výdavky celkom 

z toho: výdavky bez EÚ prostriedkov  

- 316 239 536,00 eur 

- 39 646 871,56 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie 13O6 

 

- 25 922,08 eur 

-  prostriedky na spolufinancovanie - 39 646 871,56 eur 

 (zdroj 1AC2) - 29 788 939,98 eur 

 (zdroj 1AC3) - 3 601,65 eur 

 (zdroj 1AK2) - 212 516,23 eur 

 (zdroj 1AY2) - 170 154,00 eur 

 (zdroj 3AA2) - 1 249,63 eur 

 (zdroj 3AA3) - 297,52 eur 

 (zdroj 3AC2) - 8 827 026,63 eur 

    (zdroj 3AC3) - 91 640,75 eur 

 (zdroj 3AK2) - 551 445,17 eur 

-  prostriedky z rozpočtu EÚ - 276 566 742,36 eur 

 (zdroj 1AC1) - 119 985 494,21 eur 

 (zdroj 1AK1) - 1 204 188,49 eur 
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 (zdroj 1AL1) - 10 096 977,71 eur 

 (zdroj 1AX1) - 14 200 000,00 eur 

 (zdroj 1AY1) - 96 437 670,34 eur 

 (zdroj 3AA1) - 7 076,87 eur 

 (zdroj 3AC1) - 25 829 076,45 eur 

 (zdroj 3AK1) - 3 124 950,84 eur 

 (zdroj 3AL1) - 5 681 307,45 eur 

  

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR - 296 071 480,69 eur 

07C Sociálna inklúzia - 19 293 100,73 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 874 954,58 eur 

 

116. Rozpočtovým opatrením č. listu MF/018184/2021-441 z 31. 12. 2021 

MF SR viazalo v súlade s ustanovením § 33b ods.1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a § 8 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

bežné výdavky roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov ŠR na riešenie dôsledkov 

krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu. 

 - hlavná kategória 600  (zdroj 111) 
- 227 452 791,32 eur 

Z bodu D: Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí 

programov vlády SR 

 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

 - 223 897 903,17 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti       - 223 897 903,17 eur 

07C Sociálna inklúzia - 3 554 888,15 eur 

 


