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

rok 2011  bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR z 22. februára 2012 č. 

MF/10705/2012-311 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych 

fondov a na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. 

 

1. Správa o hospodárení kapitoly 
 

1.1.  Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011 

 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

 

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

 

a) pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo 

verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,  

b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

c) inšpekciu práce,  

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

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

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

zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,  

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

 

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

vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych sluţieb. 

 

Predloţený návrh záverečného účtu kapitoly obsahuje hodnotenie výsledkov 

rozpočtového hospodárenia ministerstva, rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho 

pôsobnosti a vnútornej organizačnej jednotky za rok 2011.  

 

V kapitole boli rozpočtované príjmy a výdavky pre  

 

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

 

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

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

- Centrum pre medzinárodnoprávnu  ochranu  detí  a mládeţe  (ďalej len „CMPODM“), 

- Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“), 

- Sociálna implementačná agentúra (ďalej len „SIA“), 

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

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

   vecí a rodiny a 71 detských domovov (ďalej len „DeD“),    

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), 

- Odbor Platobnej jednotky ESF (ďalej len „Odbor PJ ESF“) – vnútorná organizačná jednotka.  

 

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

 

- Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“), 

- Centrum vzdelávania MPSVR SR (ďalej len „CV MPSVR SR“). 
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V priebehu roka 2011 nastali zmeny v štruktúre organizácií kapitoly: 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave bola od 

1. januára 2011 zrušená rozpočtová organizácia DeD Pohoda Bratislava. Zrušený DeD bol 

zlúčený s DeD Modra Harmónia, ktorý sa stal nástupníckou organizáciou zlúčených DeD. 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre bola od 

1. januára 2011 zrušená rozpočtová organizácia DeD Levice. Zrušený DeD bol zlúčený s DeD 

Ţitavce, ktorý sa stal nástupníckou organizáciou zlúčených DeD. 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne bola od 

1. januára 2011 zrušená rozpočtová organizácia DeD Domaniţa. Zrušený DeD bol zlúčený 

s DeD Detské mestečko Trenčín – Zlatovce, ktorý sa stal nástupníckou organizáciou zlúčených 

DeD.  

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach bola od 

1. januára 2011 zrušená rozpočtová organizácia DeD Koromľa. Zrušený DeD bol zlúčený s DeD 

Remetské Hámre, ktorý sa stal nástupníckou organizáciou zlúčených DeD.  

 

V zmysle zákona č. 180/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o 

peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony s účinnosťou od 1. 7. 2011 prešla zriaďovateľská pôsobnosť DeD z 8 úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny do zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVR. 

 

Na rozpočet kapitoly mali v roku 2011 vplyv tieto legislatívne zmeny:  

 

- opatrením MPSVR SR č. 194/2011 Z. z. o úprave súm ţivotného minima sa s účinnosťou od 

1. júla 2011 upravili sumy ţivotného minima: 

 

o zo sumy 185,38 eura na 189,83 eura mesačne, ak ide o  jednu plnoletú fyzickú osobu 

o zo sumy 129,31 eura na 132,42 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú 

plnoletú fyzickú  osobu  

o zo sumy 84,61 eura na 86,65 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo 

o nezaopatrené dieťa.  

 

Ţivotné minimum nezakladá nárok na ţiadnu dávku ani príspevok, má vplyv na nároky a výšku 

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

 

- opatrením MPSVR SR č. 272/2011  Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej 

starostlivosti o dieťa sa v dôsledku valorizácie súm ţivotného minima upravili  sumy príspevkov 

na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktoré sa valorizujú s účinnosťou od 1. septembra 

kalendárneho roka o rovnaké percento ako sumy ţivotného minima, a to: 

 

o jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 344,59  eura 

na 352,86 eura,  

o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti z 863,19 eura na 

883,90 eura, 
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o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti zo 129,29 eura na 

132,39 eura, 

o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 164,38 eura na 168,32 eura, 

o zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac 

súrodencov zo 116,92 eura na 119,72 eura, 

o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 67,74 eura na 69,36 eura. 

 

- opatrením MPSVR SR č. 336/2010 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku 

na dieťa sa v dôsledku valorizácie súm ţivotného minima upravili sumy prídavku na dieťa 

a príplatku k prídavku na dieťa, ktoré sa valorizujú s účinnosťou  k 1. januáru kalendárneho roka 

o rovnaké percento ako sumy ţivotného minima v predchádzajúcom roku, a to: 

 

o  prídavok na dieťa zo sumy 21,99 eura na 22,01 eura, 

o  príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 10,31 eura na 10,32 eura, 

 

- zákonom č. 511/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 

príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1. januára 2011 

umoţnilo rodičom v období poberania rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť. 

Rodič môţe vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek formou, pričom výška príjmu z tejto 

činnosti, ani doba vykonávania práce neovplyvňuje nárok na rodičovský príspevok ani jeho 

výšku. Rodičia v čase vykonávania zárobkovej činnosti môţu zabezpečiť starostlivosť o svoje 

dieťa buď druhým rodičom, starým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou,  alebo 

umiestnením dieťaťa v zariadení súkromnom, cirkevnom či štátnom, vrátane materských škôl.  

Kaţdý rodič bez rozdielu má nárok na rodičovský príspevok v sume 194,70 eura mesačne. Výška 

rodičovského príspevku sa upravuje kaţdoročne k 1. januáru koeficientom, ktorým sa upravili 

sumy ţivotného minima a to opatrením, ktoré vydá MPSVR SR.   

 

Od 1. januára 2011 sa po prvýkrát od zavedenia rodičovského príspevku ako štátnej 

sociálnej dávky pristúpilo k poskytovaniu vyššieho rodičovského príspevku v prípade, ak sa 

rodičom narodí súčasne dve a viac detí.  Rodičovský príspevok v sume 194,70 eura mesačne sa 

zvyšuje o 25 % na kaţdé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.  

 

Zároveň sa po prvýkrát zaviedlo poskytovanie rodičovského príspevku v niţšej sume, a to 

v sume 50 % mesačne, ak staršie dieťa v starostlivosti rodiča zanedbáva plnenie povinnej 

školskej dochádzky, t.j. v kalendárnom  mesiaci vymešká viac ako 15 neospravedlnených 

vyučovacích hodín a to najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Zníţený 

rodičovský príspevok sa vypláca rodičovi  počas troch kalendárnych mesiacov. Ak sa dochádzka 

staršieho dieťaťa do školy upraví, opäť sa vypláca rodičovský príspevok v plnej výške. 

 

- zákonom č. 513/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na 

starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., 

s účinnosťou od 1. januára 2011 sa zvýšila maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa za 

kalendárny mesiac zo 164,22 eura na maximálnu sumu 230,00 eur. Taktieţ sa jednotná suma 

príspevku na starostlivosť o dieťa v opatere starého rodiča  zvýšila zo 41,06 eura na 41,10 eura, 

 

- zákonom č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v čl. X 

s účinnosťou od 1. januára 2011 novelizovaný zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého sa  zmenila suma výšky ochranného 
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príspevku zo sumy 63,07 eura na sumu 34,69 eura, ak ide o občana v hmotnej núdzi, ktorý podľa 

potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára je práceneschopný  viac ako 30 dní,   

 

 - zákonom č. 120/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v čl. II 

s účinnosťou od 1. júla 2011  novelizovaný zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci  v hmotnej núdzi 

a to tak, ţe nárok na aktivačný príspevok spĺňa aj občan, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní 

menších sluţieb pre samosprávny kraj podľa osobitného predpisu. Táto zmena v roku 2011 

neovplyvnila čerpanie finančných prostriedkov, nakoľko touto formou sa mesačne zapájalo na 

aktivácii  len cca 90 občanov,   

 

- v nadväznosti na účinnosť opatrenia MPSVR SR č 194/2011 Z. z. o úprave súm ţivotného 

minima s účinnosťou od 1. 7. 2011 boli upravené  výšky opakovaných peňaţných príspevkov na 

kompenzáciu poskytované v súlade  so  zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňaţných príspevkoch na 

kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov:  
(v eurách) 

Druhy opakovaných peňaţných príspevkov od 

1.7.2010 

od 

1.7.2011 

P.P. NA OSOBNÚ ASISTENCIU – sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie 2,58 2,64 

P.P. NA PREPRAVU 94,59 96,86 

P.P. NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV   

1. na diétne stravovanie   

1a) choroby a poruchy uvedené v prvej skupine prílohy č. 5 zákona 34,41 35,24 

1b) choroby a poruchy uvedené v druhej skupine prílohy č. 5 zákona 17,21 17,62 

1c) choroby a poruchy uvedené v tretej skupine prílohy č. 5 zákona 10,33 10,58 

2. súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového   

    zariadenia 
17,21 17,62 

3. súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 30,96 31,71 

4. súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 41,29 42,28 

P.P. NA OPATROVANIE   

1. Fyzická osoba (opatrovateľ) v produktívnom veku:   

1a) opatruje jednu  FO s ŤZP 206,37 211,32 

1b) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP 275,15 281,75 

1c) opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týţdenne v zariadení 182,29 186,66 

1d) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týţdenne v zariadení 257,96 264,15 

1e) opatruje FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týţdenne a súčasne opatruje 

aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týţdenne 
268,27 274,71 

2. Fyzická osoba (opatrovateľ) poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových 

dávok 
  

2a) opatruje jednu FO s ŤZP 85,98 88,05 

2b) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP 113,49 116,22 

P.P. – peňaţný príspevok   

FO s ŤZP – fyzická osoba s ťaţkým zdravotným postihnutím 

 

- zákonom č. 180/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňaţných 

príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa 

s účinnosťou od 1. júla 2011 zvýšila ochrana príjmu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným 

postihnutím pri peňaţnom príspevku na osobnú asistenciu z trojnásobku na štvornásobok sumy 

ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a pri peňaţnom príspevku na opatrovanie 

z 1,3 na 1,4 násobok sumy ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  Zároveň bola 

zrušená povinnosť vydávať rozhodnutia o zvýšení peňaţných príspevkov na kompenzáciu 
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zvýšených výdavkov a peňaţného príspevku na opatrovanie len z dôvodu úpravy súm ţivotného 

minima. 

 

 - zákonom č. 373/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. januára 2011 

 

o vypustilo aktívne opatrenie na trhu práce - príspevok na podporu zamestnávania 

absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a) z dôvodu nízkej miery jeho 

vyuţívania,  

o spresnilo obdobie skončenia zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie tak, 

aby v aplikačnej praxi nedochádzalo k zneuţívaniu tohto obdobia na účely odďaľovania 

prijatia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru, 

o ustanovil minimálny rozsah trvania výkonu absolventskej praxe na  3 mesiace, 

o spresnila podmienka pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska zamestnávateľovi tak, aby bolo jednoznačné, ţe príspevok            

na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje len na uchádzača 

o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

o stanovila maximálna výška príspevku na udrţanie občana so zdravotným postihnutím 

v zamestnaní a spresnil rozsah pracovného času na tento účel. 

 

S účinnosťou od 1. decembra 2010 sa predĺţila účinnosť jedného z hlavných dočasných 

opatrení na zmiernenie nepriaznivých dopadov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, 

ktorým je príspevok na podporu udrţania zamestnanosti (§ 50d) s progresívnym mechanizmom 

zníţeného odvodového zaťaţenia pre zamestnávateľov, a to do konca roku 2011. Novela zákona 

okrem iného reflektovala aj na podnety aplikačnej praxe na zefektívnenie procesov v oblasti 

financovania aktívnych opatrení na trhu práce, zabránenie špekuláciám a zneuţívaniu finančných 

prostriedkov verejnej správy vyčlenených na realizáciu aktívnej politiky trhu práce,  

 

- zákonom č. 120/2011 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s 

účinnosťou od 1. júla 2011 

 

o upravili podmienky organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb 

pre obec podľa § 52 rozšírením moţnosti poskytnutia príspevku formou menších sluţieb 

pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom, rozpočtovou alebo 

príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny 

kraj, 

o predĺţilo obdobie na opakované vykonávanie menších obecných sluţieb pre obec alebo 

formou menších sluţieb pre samosprávny kraj zo šiestich kalendárnych mesiacov na 

dvanásť, 

 

- zákonom č. 231/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z.,  ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v čl. III novelizoval zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, ţe  

s účinnosťou od 1. augusta 2011 boli upravené podmienky pri poskytovaní príspevku na 

vytvorenie nového pracovného miesta (§ 53d) nadväzne na rozčlenenie okresov podľa výšky 

miery nezamestnanosti pre poskytnutie investičnej pomoci, 
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- vyhláškou MPSVR SR č. 481/2010 Z. z. sa novelizovala vyhláška MPSVR SR č. 44/2004  

Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2011 sa 

upravili jednotlivé sumy príspevku na dochádzku za prácou nadväzne na vzdialenosť miesta 

výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej 

činnosti od miesta trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo 

činnej osoby, upravené pôvodne na prechodné obdobie od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2010, 

 

- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy sa s účinnosťou od 1. januára 2011 zvýšila minimálna mzda nasledovne  

 

o mesačná suma minimálnej mzdy  zo sumy 307,70 eura na 317,00 eur, 

o hodinová minimálna mzda  zo sumy 1,768 eura na  1,822 eura,  

 

- opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z. z. 

o sumách stravného sa suma stravného pre  tuzemské pracovné cesty  pre jednotlivé časové 

pásma zvýšila nasledovne: 

 

o pre časové pásmo 5 hodín aţ 12 hodín trvania pracovnej cesty z 3,60 eura na 3,80 eura, 

o pre časové pásmo nad 12 hodín aţ 18 hodín trvania pracovnej cesty z 5,40 eura na 5,70 

eura, 

o pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 8,30 eura na 8,80 eura, 

 

- zákonom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. septembra 2011 

 

o skrátila výpovedná doba na jeden mesiac u zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa 

menej ako jeden rok ( § 62 Zákonníka práce), 

o odstránil súbeh výpovednej doby a odstupného v prípade ak zamestnávateľ so 

zamestnancom skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo 

písm. b) alebo z dôvodu, ţe zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 

lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (§ 76 Zákonníka 

práce),  

 

- opatrením MPSVR SR č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej 

dávky v roku 2011 sa s účinnosťou od 1. januára 2011 ustanovilo percento (1,8) zvyšovania 

dôchodkových a úrazových dávok v roku 2011, čo malo vplyv aj na niektoré nesystémové dávky 

dôchodkového poistenia, 

 

- 1. augusta 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 242/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Suma vianočného príspevku 

bola stanovená  na  66, 39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume 

ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma vianočného príspevku, ak suma 

dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma ţivotného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu, sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona. Maximálna suma dôchodku 

alebo úhrn súm dôchodkov, pri ktorej vznikol nárok na  vianočný príspevok bola stanovená na  

461,40 eura. 
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1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) listom číslo MF/029774/2010-441 z 

23. 12. 2010 nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR (ďalej len „UV SR“) č. 667 zo dňa 

6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 aţ 2013 a ustanovenie § 6 ods. 

č. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách“) oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) na rok 2011 pre 

kapitolu MPSVR SR. 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 boli plnené: 

 

    Schválený  Upravený  Skutočnosť  Plnenie v  

    rozpočet  (SR) rozpočet (UR) 31.12.2011 % k UR 

I.  PRÍJMY KAPITOLY     

  A. Záväzný ukazovateľ 20 248 932 16 748 932 16 940 998 101,1 

  B. Prostriedky z rozpočtu EÚ (ďalej len „EÚ“) 136 229 652 177 315 592 207 026 336 116,8 

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 009 192 040 2 072 695 080 2 026 331 581 97,8 

  

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ  

      a mimorozpočtových  prostriedkov 1 872 962 388 1 883 162 694 1 870 646 099 99,3 

 z toho:         

 A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 848 892 950 1 847 120 730 1 841 319 964 99,7 

  A.2. prostriedky na spolufinancovanie 24 069 438 35 361 327 28 664 594 81,1 

  A.3. mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) 96 259 247 97 622 342 97 620 726 100,0 

         z toho:         

          mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV aparátu ústred. orgánu 3 870 380 4 420 675 4 420 661 100,0 

          Počet zamestn. RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 667/2010 11 979 osôb 12 212 osôb 12 136 osôb 99,4 

         z toho: aparát ústredného orgánu 395 osôb 393 osôb 387 osôb 98,5 

  A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 3 088 325 3 199 073 3 178 634 99,4 

         z toho: kód zdroja 111 3 088 325 2 518 436 2 517 093 99,9 

  B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 136 229 652 189 532 386 154 659 927 81,6 

  C. Účelové prostriedky     

  

   - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia   

     sociálnych dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia,  

     náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho      

     poistenia, vianočný príspevok dôchodcom 1 390 148 594 1 348 498 594 1 343 483 559 99,6 

   - štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 231 517 695 237 167 695 237 167 695 100,0 

   - individuálna štátna pomoc 11 730 852 7 798 064 7 684 501 98,5 

  D. Rozpočet kapitoly podľa programov     

Kód Názov programu     

07C Sociálna inklúzia 1 722 022 547 1 706 004 521 1 659 526 356 97,3 

07E Tvorba a implementácia politík 131 992 315 134 286 753 134 354 369 100,1 

 Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestn. - MPSVR SR 28 551 924 62 704 396 63 065 674 100,6 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti 103 149 353 134 323 983 134 321 460 100,0 

06G16 Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK 3 236 075 3 124 905 2 877 222 92,1 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 14 858 198 9 584 501 9 584 501 100,0 

06G18 Technická pomoc 4 916 072 6 414 177 6 350 392 99,0 



 8 

 Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu   

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 45 189 45 189 44 953 99,5 

09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) 420 367 440 298 440 297 100,0 

0A909 

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických. sluţieb na centrálnej 

úrovni MF SR - MPSVR SR 0 15 756 226 15 756 226 100,0 

0AT04 Hodnotenie a štúdie - MPSVR SR (gestor Úrad vlády SR) 0 10 131 10 131 100,0 

 

1.1.3. Rozpočtové opatrenia 

 

Na zabezpečenie úloh a činností v pôsobnosti kapitoly vykonalo MF SR 75 rozpočtových 

opatrení (1 rozpočtové opatrenie MF SR zrušilo), ktorými sa zmenili schválené ukazovatele ŠR 

na rok 2011 pre kapitolu MPSVR SR. Z celkového  počtu sa prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131) 

týkalo len  12 rozpočtových opatrení,  všetky ostatné (63) súviseli s čerpaním prostriedkov EÚ 

a spolufinancovania zo ŠR v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

(ďalej len „OP ZaSI“) v počte 52 (v tom 40 z dôvodu realizácie   projektov v iných  rezortoch), 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) v počte 4,  Operačného 

programu technická pomoc v počte 2 a Cezhraničnej spolupráce SR–Rakúsko v počte 5.  

 

Schválený rozpočet kapitoly v najväčšej miere ovplyvnili tieto rozpočtové opatrenia: 

Rozpočtovým opatrením č. 1 z 11. 2. 2011 bolo povolené prekročenie príjmov kapitoly  

o 113 493402,66 eura a výdavkov o 17 750 798,01 eura v súvislosti s § 8 zákona  o rozpočtových 

pravidlách o sumu prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR viazaných 

v predchádzajúcom roku, s výnimkou výdavkov určených pre Odbor PJ ESF.  Podobne 

rozpočtovým opatrením č. 5 z 29. 3. 2011 MF SR povolilo prekročiť rozpočet kapitoly o sumu 

kapitálových výdavkov viazaných v predchádzajúcom roku, t. j. o 849 843,77 eura. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2 z 3. 2. 2011 MF SR vyhovelo ţiadosti MPSVR SR 

o dočasný presun výdavkov  v sume  40 000 000 eur medzi programami – povolené prekročenie 

výdavkov na politiku zamestnanosti (06G)  na ťarchu výdavkov určených na sociálnu inklúziu 

(07C). Dôvodom bol nepostačujúci  objem výdavkov ŠR schválený na realizáciu aktívnej 

politiky trhu práce (ďalej len „APTP“), ako  i  potreba plynulého financovania obligatórnych 

výdavkov v súlade so zákonom o sluţbách zamestnanosti prostredníctvom  schválených 

národných projektov.  Rozpočtovým opatrením č. 23 z 28. 6. 2011 bola suma 20 000 000  eur 

vrátená na pôvodný účel, avšak z dôvodu pretrvávajúcich problémov vo financovaní opatrení 

APTP v závere roka boli rozpočtovým opatrením č. 57 z 2. 12. 2011 výdavky programu 06G 

opätovne zvýšené. Priestor na ich zvýšenie  v rámci limitu výdavkov kapitoly o 14 500 000 eur  

bol daný  priaznivejším vývojom výdavkov  v oblasti  sociálnej inklúzie, najmä výdavkov  

určených na kompenzáciu  sociálnych dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia. Podobne 

i prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR boli v priebehu roka 2011 rozpočtovými opatreniami  

č. 41 (z 3. 10. 2011),  č. 56 (z 1. 12. 2011) a č. 62 (z 12. 12. 2011) spolu v sume 28 190 221,18 

eura presunuté na financovanie politiky zamestnanosti. 

 

MF SR  rozpočtovým opatrením č. 60 z 19. 12. 2011 upravilo rozpočet výdavkov 

kapitoly o  zdroje EÚ a spolufinancovania zo ŠR z predchádzajúcich rokov (dovtedy 

nepresunuté) v sume 41 254 281,92 eura, ktoré tvoria trvalú úsporu v rozpočte kapitoly. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 64 z  12. 12. 2011 boli viazané, z dôvodu ich presunu do 

nasledujúceho roka,  nevyčerpané kapitálové výdavky  v sume  1 743 292,98 eura. 
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Rozpočtovým opatrením č. 76 z 29. 12. 2011 MF SR  zaviazalo príjmy kapitoly  v sume 

115 734 291,47 eura  a výdavky kapitoly v sume 17 896 993,72 eura (z toho prostriedky EÚ 

v sume 14 570 754,47 eura) určené na financovanie spoločných  programov SR a EÚ 

2. programového obdobia.  

 

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

 

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

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

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

záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly. 

 

1.2. Príjmy kapitoly 

 

Príjmy kapitoly boli rozpočtované v sume 156 478 584 eur. Rozpočet bol upravený na 

sumu 194 064 524 eur. V skutočnosti dosiahli sumu 225 232 455 eur (116,1 %).  

 

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) schválený v sume 20 248 932 eur, po úprave 

rozpočtu v sume 16 748 932 eur, bol plnený v sume 16 940 998 eur (101,1 %). Úprava rozpočtu 

príjmov,  ich zníţenie o 3 500 tis. eur súviselo s ich zreálnením z dôvodu neplnenia príjmov z  

odvodov za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

V medziročnom porovnaní boli príjmy ŠR vyššie o 394 387 eur (2,4 %).  

  

Rozhodujúcu časť rozpočtovaných príjmov predstavujú príjmy z rozpočtu EÚ (91,4 %), 

ktoré sú hodnotené v časti 1.2.2.  

 

V súlade s § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočtová 

organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté z poistného 

plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia (74 275 eur) a o sumu časti úhrad stravného 

(157 192 eur). Z mimorozpočtových zdrojov boli prijaté príjmy na základe darovacej zmluvy 

(294 102 eur), prostriedky prijaté formou tuzemských grantov (108 312 eur), prostriedky prijaté 

od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu (838 eur), prostriedky prijaté 

formou zahraničných grantov (371 860 eur)  a prostriedky programu cezhraničnej územnej 

spolupráce (22 955 eur). Mimorozpočtové príjmy predstavujú spolu sumu 1 029 534 eur, čo je 

v porovnaní s rokom 2010 viac o 31 028 eur. Zahraničné granty a prostriedky cezhraničnej 

územnej spolupráce sú hodnotené v časti 1.2.2.  

 

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

Organizácia Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

IPR 19 918 19 918 30 759 154,4 

RSZP  0 0 4 103 0 

SIA 0 0 543 0 

FSR 0 0 5 472 0 

NIP 741 538 1 241 538 1 444 864 116,4 

ÚPSVR 19 442 964 15 442 964 16 297 964 105,5 

MPSVR SR 44 512 44 512 184 850 415,3 

Odbor PJ ESF 136 229 652 177 315 592 207 263 900 116,9 

Spolu 156 478 584 194 064 524 225 232 455 116,1 
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  Príjmy IPR v sume 30 759 eur (154,4 %) tvoria nedaňové príjmy (28 540 eur), a to najmä 

za prenájmy pozemkov pod reklamnými panelmi, za stravné, za predaj výrobkov (knihári, 

kozmetika), vratky, mimorozpočtové príjmy prijaté na základe darovacích zmlúv (2 132 eur) 

a zahraničné granty (87 eur) od organizácie British Council z projektu Connected Classrooms. V 

RSZP príjmy v sume 4 103 eur tvoria príjmy za stravné. Príjmy SIA v sume 543 eur pozostávajú 

z dobropisu k faktúre za nákup kancelárskeho zariadenia v roku 2010 a poistné plnenie za 

škodovú udalosť. Príjmy  FSR v sume 5 472 eur zahŕňajú nedaňové príjmy (750 eur), a to 

prostriedky za refundácie leteniek, dobropisy, náhrady poistného plnenia, príjmy za prečerpanie 

dovolenky zamestnanca a mimorozpočtové prostriedky Európskych spoločenstiev na 

financovanie výdavkov Národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe prijaté 

formou zahraničných grantov (4 722 eur).  

 

NIP dosiahol príjmy za celú sústavu v sume 1 444 864 eur (116,4 %), medziročne boli 

vyššie o 471 800 eur (48,5 %). Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy z blokových 

pokút a pokút za porušovanie  pracovnoprávnych predpisov a predpisov na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (1 360 022 eur), ďalej príjmy z prenájmu budov (4 056 eur), za 

ubytovacie sluţby v Školiacom zariadení Huty (3 922 eur) a vo Vzdelávacom a rekreačnom 

stredisku Malá Lučivná (52 459 eur), refundácie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných 

cestách, príjmy za predaj osobných motorových vozidiel, dobropisy a iné. Mimorozpočtové 

príjmy (9 801 eur) tvoria príjmy z poistného plnenia. 

 

Sústava ÚPSVR dosiahla príjmy v sume 16 297 964 eur (105,5 %), medziročne boli 

vyššie o 88 081 eur (0,5 %). Nedaňové príjmy tvoria najmä vratky z poskytnutých dávok 

sociálnej pomoci (7 634 228 eur), odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona o sluţbách zamestnanosti (5 055 252 

eur), ktoré zaznamenali opätovne medziročný pokles (o -901 283 eur), ostatné pokuty za 

porušenie predpisov (356 649 eur), vratky z príspevkov poskytnutých v rámci aktívnej politiky 

trhu práce v predchádzajúcich rokoch (954 891eur), príjmy za sluţby poskytované v DeD (395 

325 eur), príjmy z prenájmu budov a pozemkov (235 981 eur), z dobropisov (151 539 eur), 

z predaja kapitálových aktív a pozemkov (42 363 eur), príjmy za stravné (33 966 eur) a iné. 

Mimorozpočtové príjmy (1 010 282 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia (61 964 

eur), suma časti úhrad stravného (157 192 eur), príjmy na základe darovacej zmluvy (291 970 

eur), tuzemské granty (108 312 eur), prostriedky prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

podľa osobitného predpisu (838 eur),  zahraničné granty (367 051 eur) a prostriedky programu 

cezhraničnej územnej spolupráce (22 955 eur).  

 

Prostriedky na základe darovacej zmluvy a tuzemské granty boli poskytnuté 

predovšetkým na zlepšenie podmienok detí v DeD a financované partnerstvá v rámci projektov, 

konkrétne Leonardo da Vinci – Partnerskou mobilitou k zvýšeniu profesionality poradcov, 

poskytnuté zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu na program 

celoţivotného vzdelávania (ÚPSVR Malacky), Leonardo da Vinci - Skúsenosti v procese 

vzdelávania a školenia v príslušných regiónoch, Mobilitné projekty zamerané na pracovné stáţe 

v partnerských inštitúciách na kariérové poradenstvo (ÚPSVR Komárno), Leonardo da Vinci 

Partnerships zamerané na zvýšenie úrovne odborného vzdelávania účastníkov prenosom 

skúseností, informácií a znalostí v oblasti sledovania, vyhodnocovania a prognózovania 

kvalifikačných potrieb zamestnávateľov a celých regiónov, Leonardo da Vinci Mobilita 

zamerané na získavanie nových skúseností pri práci so zamestnávateľmi a nezamestnanými 

(ÚPSVR Bratislava), Zelené povolania pre znevýhodnených ľudí zamerané na rozvoj nástrojov 

a iniciatív, vytvorenie diskusnej platformy pre dynamickú výmenu skúseností (ÚPSVR Martin), 
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Odborné vzdelávanie a príprava pracovníkov úradu práce na poskytovanie informácií 

a poradenstva klientom na medzinárodnom trhu práce v rámci celoţivotného vzdelávania 

(ÚPSVR Rimavská Sobota),  Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce VÚC Prešov (ÚPSVR 

Stará Ľubovňa). Prostriedky z projektu Hodina deťom (DeD Dunajská Streda) boli pouţité na  

úhradu nájomného v byte pre mladých dospelých študujúcich na vysokej škole v Bratislave a  na 

terapeutické účely pre postihnuté deti bol zakúpený kôň (Detské mestečko Zlatovce). Projekt 

Odrazové mostíky (DeD Nádej Bernolákovo) na zvýšenie kapacity a úrovne sociálnych sluţieb 

s cieľom zlepšenia podmienok starostlivosti v DeD a vstup detí do beţného ţivota bol 

financovaný z  Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP poskytnutého 

z Úradu vlády SR. Z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu 

a spolufinancovania zo ŠR prostredníctvom Úradu vlády SR bol poskytnutý príspevok na 

financovanie projektu Rekonštrukcia DeD rodinného typu Košická Nová Ves. Finančné 

vysporiadanie bolo schválené záverečnou správou. Úrad vlády SR poskytol DeD finančné 

prostriedky v sume 23 292 eur, ktoré boli v roku 2010 zadrţané v zmysle zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (5 %) a projekt bol ukončený. 

 

Prostriedky prijaté formou zahraničných grantov (367 051 eur) boli poskytnuté ústrediu 

a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Komárno, Čadca a Zvolen v rámci 

projektov a partnerstiev financovaných na základe medzinárodných grantových zmlúv 

a partnerských dohôd v rámci aktívnej politiky na trhu práce.  

 

Zahraničné mimorozpočtové zdroje v rámci cezhraničnej územnej spolupráce (22 955 

eur) boli poskytnuté ústrediu na základe medzinárodných partnerských zmlúv.  

 

Príjmy ústredného orgánu, ktoré  dosiahli   sumu  184 850 eur boli medziročne niţšie 

o 4 293 eur (2,3 %). Nedaňové príjmy (182 340 eur) tvoria najmä platby organizácií za sluţby 

(82 309 eur), príjmy z prenájmu (34 293 eur), podiel na zisku akcionára spoločnosti - dividendy 

od Technickej inšpekcie, a. s. (23 246 eur),  refundácie za zahraničné pracovné cesty a za 

zúčtovanie zdravotného poistenia (21 183 eur), odvod prostriedkov za porušenie finančnej 

disciplíny od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, DeD a CV MPSVR SR (16 349 eur), príjmy 

za ubytovanie v Účelovom zariadení v Poprade (4 218 eur), vratky (129 eur). Mimorozpočtové 

príjmy (2 510 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia. 

 

Na príjmové účty Odboru PJ ESF boli poukázané finančné prostriedky v sume 

207 263 900 eur (116,9 %), z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 207 026 336 eur, prostriedky na 

spolufinancovanie zo ŠR 235 587 eur a príjmy ŠR (zdroj 111) 1 977 eur (výnosy z úrokov 

konečných prijímateľov). Medziročne boli vyššie o 158 068 232 eur. 

 

Na základe usmernenia MF SR odviedol ÚPSVR Malacky na účet kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa spravovaný MF SR príjmy z finančných operácií s finančnými aktívami 

v sume 762,75 eur. Ide o príjmy zo splácania pohľadávok z aktívnej politiky zamestnanosti 

z poskytnutých návratných finančných príspevkov na spoločensky účelné pracovné miesta od 

príjemcov, ktorým boli poskytnuté v zmysle § 95 zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. 

o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, t. j. poskytnuté návratné príspevky z aktívnej 

politiky zamestnanosti do 31. 12. 1996. 
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Prehľad príjmov podľa ekonomickej klasifikácie v porovnaní s výškou schválenou 

zákonom o ŠR a upravenou výškou na základe vykonaných rozpočtových opatrení: 
(v eurách) 

    

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

v % 

200 Nedaňové príjmy 20 248 932 16 748 932 18 418 469 110,0 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  186 591 255 046 308 987 121,1 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 14 708 962 9 355 713 7 544 573 80,6 

230 Kapitálové príjmy 0 35 218 44 383 126,0 

240 Úroky z účtov finančného hospodárenia 0 0 0 0,0 

290 Iné nedaňové príjmy 5 353 379 7 102 955 10 520 526 148,1 

300 Granty a transfery 136 229 652 177 315 592 206 813 986 116,6 

310 Tuzemské beţné granty a transfery 0 0 379 946 0,0 

311  - granty 0 0 379 108 0,0 

312  - transfery 0 0 838 0,0 

320 Tuzemské kapitálové granty 0 0 23 307 0,0 

330 Zahraničné granty 0 0 394 814 0,0 

340 Zahraničné transfery  136 229 652 177 315 592 206 015 919 116,2 

341  - prostriedky z rozpočtu EÚ 136 229 652 177 315 592 206 015 919 116,2 

  Spolu 156 478 584 194 064 524 225 232 455 116,1 

 

Najvyššie príjmy na poloţke 341 - prostriedky z rozpočtu EÚ predstavujú 91,5 % 

celkových dosiahnutých príjmov. 

 

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

SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi 

 

Príjmy z rozpočtu EÚ, ktoré boli rozpočtované v sume 136 229 652 eur, po úprave 

rozpočtu v sume 177 315 592 eur, boli plnené v sume 207 026 336 eur (116,8 %). 

V medziročnom porovnaní boli o 158 314 924 vyššie (325,0 %). Príjmy na spolufinancovanie zo 

ŠR boli plnené v sume 235 587 eur. Príjmy európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“)  

vrátane spolufinancovania zo ŠR dosiahli sumu 207 261 923 eur (116,9 %). 
 

Plnenie príjmov ESF 
(v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2010 

ESF- 1. programové obdobie (1161) 0 0 0 0,0 488 753 

Spolufinanc. zo ŠR - 1. pr. obdobie (1162) 0 0 3 669 0,0 2 452 

ESF z predch. roka - 1. pr. obdobie (1361) 0 0 0 0,0 1 009 154 

Spol. zo ŠR z predch. r. - 1. pr. obd. (1362) 0 0 0 0,0 278 205 

ESF – 2. programové obdobie (11T1) 136 229 652 135 131 948 199 592 360 147,7 39 865 318 

Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obd. (11T2) 0 0 231 918 0,0 201 999 

ESF z predch. roka - 2. pr. obdobie (13T1) 0 42 183 644 7 433 976 17,6 7 348 187 

ESF spolu (1161+1361+11T1+13T1) 136 229 652 177 315 592 207 026 336 116,8 48 711 412 

Spolufin. zo ŠR spolu (1162+1362+11T2) 0 0 235 587 0,0 482 656 

ESF spolu vrátane spolufinancovania zo ŠR 

(1161+1162+1361+1362+11T1+11T2+13T2) 
 

136 229 652 

 

177 315 592 

 

207 261 923 116,9 

 

49 194 068 
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Dosiahnuté príjmy kapitoly MPSVR SR sú príjmami Odboru PJ ESF, ktoré boli v roku 

2011  prijaté z rozpočtu EÚ pre OP ZaSI – 2. programové obdobie za schválené a scertifikované 

ţiadosti o platbu prijímateľov: 
(v eurách) 

Programový dokument Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 

ESF – 2. programové obdobie 11T1 (hlavná kategória 300) 135 131 948 198 581 943 146,9 

ESF z predch. roka - 2. pr. obdobie 13T1 (hlavná kategória 300) 42 183 644 7 433 976                                 17,6 

OP ZaSI spolu 177 315 592 206 015 919 116,2 

 

Ďalšie neplánované príjmy Odboru PJ ESF z rozpočtu EÚ v sume 1 247 981 eur tvorili 

nepouţité prostriedky zo zálohových platieb (1 010 417 eur), vratky a nezrovnalosti (235 587 

eur) a výnosy z úrokov konečných prijímateľov (1 977 eur). Prekročenie plnenia príjmov súvisí 

so skutočnosťou, ţe zo strany Certifikačného orgánu  boli poukázané príjmy za schválené 

a scertifikované platby   v rámci OP ZaSI v plnej výške  (tieţ príjmy za december 2010 zaslané 

z EK v r. 2011).  

 

Niţšie plnenie príjmov na zdroji 13T1 súvisí s úpravou  limitu príjmov v sume 

34 867 332,76 eura v mesiaci december 2011 (presun z predchádzajúcich rokov), ktoré neboli 

zahrnuté do koncoročného viazania príjmov a výdavkov podľa § 8 pds.6 zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

Odbor PJ ESF  eviduje  naďalej pohľadávku voči MF SR, ktorá predstavuje sumu 

neuhradených súhrnných ţiadostí o platbu za rok 2009 vo  výške  36  892 312,50 eura za 

programové dokumenty Sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ),  Jednotný 

programový dokument NUTS II Cieľ 3 (JPD NUTS II Cieľ 3) a Iniciatíva Spoločenstva EQUAL 

– ESF (IS EQUAL). Pohľadávka voči MF SR sa zníţila oproti  sume z predchádzajúceho roka, 

(99 797 961,46 eura)  o sumu  62 905 648,96 eura. 

 

Okrem príjmov  z rozpočtu EÚ niektoré organizácie v pôsobnosti kapitoly mali príjem  i 

z iných zdrojov zo zahraničia, ktoré získali na  realizáciu projektov  na základe uzatvorených 

medzinárodných zmlúv.  

 

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 35 – zahraničné granty predstavujú sumu 371 860 eur, 

v tom: 

 

- pre FSR prostriedky Európskych spoločenstiev na financovanie výdavkov Národného programu 

SR k Európskemu roku boja proti chudobe (4 722 eur), 

 

- pre sústavu ÚPSVR (ústrediu a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, 

Komárno, Čadca a Zvolen) v rámci projektov a partnerstiev financovaných na základe 

medzinárodných grantových zmlúv a partnerských dohôd (prihraničná spolupráca EURES, 

EXPAK, CEKPAS, EOS, Leonardo da Vinci, Zelené povolania pre znevýhodnených ľudí, 

Mobilitné projekty a pod.) v rámci aktívnej politiky trhu práce (367 051 eur), 

 

- pre IPR od organizácie British Council z projektu Connected Classrooms (87 eur).  

 

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 37 – programy európskej územnej spolupráce 

programového obdobia 2007 – 2013 predstavujú sumu 22 955 eur pre ÚPSVR na projekt 

cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň – 
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Bratislava (ŰBI - NIZ). Ide o projekt spolufinancovaný z ERDF, schválený riadiacim orgánom 

Programu cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007 aţ 2013, ktorý je definovaný ako 

spoločná platforma trhu práce na podporu spolupráce v oblasti politiky trhu práce 

v cezhraničnom regióne Viedeň – Bratislava.  

 

Príspevková organizácia CV MPSVR SR dosiahla príjmy z  rozpočtu EÚ  v sume 

2 743 831 eur a  príjmy na spolufinancovanie zo ŠR  v sume 484 205 eur.  

 

1.3. Výdavky kapitoly 

 

Výdavky kapitoly celkom boli rozpočtované v sume 2 009 192 040 eur, po úprave 

rozpočtu 2 072 695 080 eur. Čerpané boli v sume 2 026 331 581 eur (97,8 %), v porovnaní 

s rokom 2010 boli vyššie o 1 709 771 eur (0,1 %).  

 

Výdavky ŠR bez prostriedkov z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 1 872 962 388 eur, po 

úprave rozpočtu 1 883 162 694 eur, boli čerpané v sume 1 870 646 099 eur (99,3 %) 

a medziročne boli niţšie o 17 323 478 eur (0,9 %). Z výdavkov ŠR výdavky na 

spolufinancovanie zo ŠR predstavujú  28 664 594 eur a boli plnené na 81,1 %. Výdavky ŠR 

(zdroj 111) boli čerpané v sume  1 841 319 964 eur (99,7 %) a zaznamenali medziročný pokles  

1,2 %  (21 751 995 eur). Kapitálové výdavky presunuté z minulých rokov  boli čerpané v sume  

661 541 eur. 

 

Výdavky z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 136 229 652 eur, po úprave rozpočtu 

189 532 386 eur, boli čerpané v sume 154 659 927 eur (81,6 %). Hodnotené sú v časti 1.3.4. 

 

V súlade s § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlách bol rozpočtový 

limit výdavkov prekročený o prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného alebo 

zákonného poistenia (70 706 eur) a o sumu časti úhrad stravného (156 782 eur). 

Z mimorozpočtových zdrojov boli pouţité prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy 

(294 102 eur), formou domácich grantov (108 312 eur), prostriedky prijaté od úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu (838 eur), formou zahraničných grantov 

(371 860 eur)  a prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (22 955 eur). Uvedené 

výdavky predstavujú sumu 1 025 555 eur. Rozdiel 3 979 eur oproti mimorozpočtovým príjmom 

vyplýva z niţšieho čerpania výdavkov na zdroji 72 v sústave ÚPSVR.  Mimorozpočtové výdavky 

na zdroji 35 - zahraničné granty a na zdroji 37 - prostriedky programu cezhraničnej územnej 

spolupráce boli pouţité na aktivity v zmysle príslušných zmlúv a dokumentov  (uvedené v časti 

1.2.2.).  

 

Vývoj čerpania výdavkov kapitoly v roku 2010 a 2011 
(tis. eur) 

 

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

rok 2010 135 443 292 459 457 872 616 162 780 276 956 692 1 123 882 1 287 508 1 448 971 1 605 741 1 826 640 2 024 622 

rok 2011 138 744 301 751 461 162 620 821 782 331 950 243 1 108 465 1 269 929 1 433 393 1 598 261 1 818 722 2 026 332 
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Vývoj čerpania výdavkov kapitoly podľa mesiacov v roku 2010 a 2011  
(tis. eur) 

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

rok 2010  135 443 157 016 165 413 158 290 164 114 176 416 167 190 163 626 161 463 156 770 220 899 197 982 

rok 2011  138 744 163 007 159 411 159 659 161 510 167 912 158 222 161 464 163 464 164 868 220 461 207 610 

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             
 

            
 

 

Na vyššie čerpanie výdavkov v mesiaci november 2010 a 2011 malo vplyv poskytnutie 

vianočného príspevku dôchodcom a v mesiaci  december 2010 a 2011 najmä dofinancovanie 

potrieb v oblasti aktívnej politiky trhu práce. 

 

Čerpanie výdavkov podľa organizácií 
(v eurách) 

Organizácia Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

 

Plnenie v % 

IPR 1 900 839 1 777 082 1 779 046 100,1 

RSZP  431 350 431 350 431 051 99,9 

CMPODM 338 813 338 813 336 511 99,3 

SIA 547 433 2 587 290 2 584 894 99,9 

FSR 540 492 1 837 112 1 828 535 99,5 

NIP 8 578 354 8 603 978 8 606 917 100,0 

ÚPSVR 1 473 345 752 1 589 966 618 1 585 335 911 99,7 

MPSVR SR 363 209 917 381 460 622 381 299 857 100,0 

Odbor PJ ESF 160 299 090 85 692 215 44 128 859 51,5 

Spolu 2 009 192 040 2 072 695 080 2 026 331 581 97,8 

 

V rozpočte kapitoly boli rozpísané účelové prostriedky v sume 1 633 397 141 eur, po 

úprave rozpočtu 1 593 464 353 eur, ktoré boli čerpané v sume 1 588 335 755 eur (99,7 %). 
(v eurách) 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

 

Plnenie 

v % 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, 

kompenzácia  sociálnych dôsledkov ťaţkého 

zdravotného postihnutia, náhradná rodinná 

starostlivosť 1 276 370 594 1 240 320 594 1 235 305 559 99,6 

- nesystémové dávky sociálneho poistenia 45 400 000 44 800 000 44 800 000 100,0 

- vianočný príspevok dôchodcom 68 378 000 63 378 000 63 378 000 100,0 

Spolu 1 390 148 594 1 348 498 594 1 343 483 559 99,6 

Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 231 517 695 237 167 695 237 167 695 100,0 

Individuálna štátna pomoc  11 730 852 7 798 064 7 684 501 98,5 

Účelové prostriedky spolu 1 633 397 141 1 593 464 353 1 588 335 755 99,7 
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Vývoj čerpania účelových prostriedkov - dávok ÚPSVR v roku 2010 a 2011 
 

(tis. eur) 

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

rok 2010 95 571 193 611 300 356 404 027 508 058 611 404 713 327 815 547 919 869 1 021 306 1 123 928 1 224 649 

rok 2011 103 908 210 296 314 152 418 146 521 152 623 280 723 787 825 770 929 878 1 032 189 1 134 699 1 235 306 

 

             
 

 
 

            

             

             

             

             

             

 
 

            
 

 

 

Vývoj čerpania dávok ÚPSVR v roku 2010 a 2011 podľa mesiacov  
(tis. eur) 

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

rok 2010  95 571 98 040 106 745 103 671 104 031 103 346 101 923 102 220 104 322 101 437 102 622 100 721 

rok 2011  103 908 106 388 103 856 103 994 103 006 102 128 100 507 101 983 104 108 102 311 102 510 100 607 

 

 

 
 

            

             

             

             

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Výdavky kapitoly v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané: 
(v eurách) 

  Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

 

Plnenie 

v % 

600  Beţné výdavky 2 006 103 715 2 050 714 709 2 004 351 931 97,7 

610  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV 96 259 247 101 759 591 101 757 975 100,0 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 33 627 163 35 967 520 35 964 876 100,0 

630  Tovary a sluţby 126 457 777 101 743 918 61 139 520 60,1 

640  Beţné transfery 1 749 759 528 1 811 243 680 1 805 489 560 99,7 

700  Kapitálové výdavky 3 088 325 21 980 371 21 979 650 100,0 

710  Obstarávanie kapitálových aktív 2 997 042 20 766 376 20 765 798 100,0 

720  Kapitálové transfery 91 283 1 213 995 1 213 852 100,0 

        Spolu 2 009 192 040 2 072 695 080 2 026 331 581 97,8 
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Beţné výdavky rozpočtované v sume 2 006 103 715 eur, po vykonaných rozpočtových 

opatreniach 2 050 714 709 eur, boli čerpané v sume 2 004 351 931 eur (97,7 %), medziročne boli 

niţšie o 13 830 099 eur (0,7 %).  

 

Beţné výdavky ŠR boli čerpané v sume 1 863 147 977 eur (99,3 %), z toho výdavky ŠR 

(zdroj 111) v sume  1 838 802 871 eur (99,7 %) a výdavky  na spolufinancovanie zo ŠR 

24 345 106 eur (78,4 %). Beţné výdavky z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 140 198 117 eur 

(80,1 %) a beţné výdavky v súlade s § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 1 005 837 

eur.  V porovnaní s rokom 2010 boli beţné  výdavky ŠR (zdroj 111) niţšie o 19 963 180 eur (o 

1,1 %). 
 

V rámci beţných výdavkov boli na zdroji 111 rozpočtované výdavky na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 96 259 247 eur, po rozpočtových 

opatreniach 97 622 342 eur. Skutočné čerpanie na zdroji 111 predstavuje 97 620 726 eur. 

Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných z ESF boli rozpočtované aj 

čerpané v sume 4 137 249 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR 620 587 eur a prostriedky EÚ  

3 516 662 eur. Skutočné čerpanie mzdových výdavkov za všetky zdroje spolu predstavuje sumu 

101 757 975 eur a v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 7 293 853 eur (6,7 %). Pokles 

čerpania mzdových prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku súvisí s prijatými opatreniami, 

vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti  zefektívnenia činnosti organizácie 

verejnej správy. Podrobnejší komentár  je uvedený v časti 1.6.  

 

 Pre FSR boli v rámci miezd, platov, sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní 

vyčlenené prostriedky na realizáciu národného programu SR k Európskemu roku boja proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu v sume 10 000 eur, ktoré boli čerpané v sume 9 926 eur (99,3 

%). 

 

Poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované v sume 33 627 163 eur, po úprave 

rozpočtu 35 967 520 eur, bolo čerpané v sume 35 964 876 eur (100,0 %). Prostriedky ŠR boli 

čerpané v sume 34 759 462 eur (100,0 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR v sume 212 674 eur 

(100,0 %), prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 1 205 101 eur (100,0 %) a mimorozpočtové 

prostriedky v sume 313 eur. Prostriedky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 34 546 788 eur 

(100,0%) a v porovnaní s rokom 2010 boli niţšie o 1 915 947 eur (o 5,3%). Čerpanie výdavkov 

v tejto kategórii priamo súvisí s čerpaním v kategórii mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV. 

 

Pre FSR boli v rámci poistného a príspevku do poisťovní vyčlenené prostriedky na 

realizáciu národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu v sume 3 500 eur, ktoré boli čerpané v sume 3 456 eur (98,7 %). 

 

Tovary a služby rozpočtované sumou 126 457 777 eur, po úprave rozpočtu 101 743 918 

eur, boli čerpané v sume 61 139 520 eur (60,1 %) a medziročne boli niţšie o 9 335 924 eur (13,2 

%). Prostriedky ŠR v tejto kategórii boli čerpané v sume 55 102 838 eur (89,1 %), z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 917 084 eur (12,0 %), prostriedky z rozpočtu EÚ 5 042 093 eur (12,6 

%) a výdavky v súlade s § 23 zákona o rozpočtových pravidlách 994 589 eur. Podiel čerpaných 

výdavkov na tovary a sluţby  na celkových výdavkoch kapitoly predstavoval 3,0 %. Výdavky ŠR  

(zdroj 111)  boli čerpané v sume 54 185 754 eur (99,9 %), z toho výdavky ministerstva a 

rozpočtových organizácií na prevádzku a činnosť v sume 50 887 850 eur. Podrobné údaje sú 

uvedené v prílohe č. 4.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výdavky ŠR (zdroj 111) 

niţšie o 2 147 901 eur (o 3,8 %).  
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Na čerpaní výdavkov na tovary a sluţby sa podieľali výdavky za cestovné náhrady sumou 

973 502 eur (1,6 %), za energie, vodu a komunikácie 21 472 430 eur (35,1 %), platby za materiál 

9 952 109 eur (16,3 %), za dopravné 1 607 001 eur (2,6 %), za rutinnú a štandardnú údrţbu 

3 133 108 eur (5,1 %), platby nájomného za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 1 220 699 

eur (2,0 %) a za sluţby 22 780 671 eur (37,3 %). 

 

V tejto kategórii aţ 83,6 % výdavkov bolo čerpaných v sústave ÚPSVR (51 121 002 eur), 

z toho účelové prostriedky na sociálnu inklúziu v sume 364 390 eur a výdavky na projekty 

realizované v rámci politiky zamestnanosti  v sume 2 888 561 eur.  

 

Pre FSR boli v rámci tovarov a sluţieb vyčlenené prostriedky na dofinancovanie 

výdavkov  národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu v sume 35 000 eur, ktoré boli čerpané v sume 27 595 eur z prostriedkov ŠR  a v sume  

1 569 eur z prostriedkov EÚ. 

 

V ústrednom orgáne boli vyčlenené výdavky na informačno-komunikačné technológie v 

sume 2 625 691 eur, po úprave 3 206 501 eur, ktoré boli v plnej výške vyčerpané. Ich podiel na 

celkových výdavkoch ŠR na tovary a sluţby aparátu ministerstva dosiahol 51,7 %. Prostriedky na 

hospodársku mobilizáciu rozpočtované v sume 45 189 eur boli čerpané v sume 44 953 eur (99,5 

%). 

 

Na zabezpečenie úloh odborov ministerstva boli po úprave rozpočtu rozpočtované 

prostriedky v sume 998 683 eur. Výdavky  boli čerpané v sume 961 819 eur (96,3 %) prevaţne 

na prevádzkovanie Informačného systému o cene práce (477 783 eur), úhradu výdavkov na 

zahraničné pracovné cesty (211 499 eur), preklady a tlmočenie (49 140 eur), školenia, kurzy, 

semináre, porady a konferencie (88 121 eur) a iné. 

 

Bežné transfery rozpočtované v sume 1 749 759 528 eur, po úprave rozpočtu 

1 811 243 680 eur, tvoria 87,4 % upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly. Poskytnuté boli 

v sume 1 805 489 560 eur (99,7 %) a medziročne boli vyššie o 4 639 531 eur (0,3 %). Beţné 

transfery z prostriedkov ŠR boli čerpané v sume 1 675 044 364 eur (99,7 %), z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 22 594 761 eur (100,0 %), beţné transfery EÚ 130 434 261 eur (100,0 

%) a mimorozpočtové prostriedky 10 935 eur. Beţné transfery ŠR (zdroj 111) boli čerpané 

v sume  1 652 449 603 (99,7 %) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli niţšie o 8 433 020 

eur (0,5 %). 

 

Beţné transfery boli poskytnuté: 
(v eurách) 

 Beţné transfery 

 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

 

Plnenie v 

% 

641 V rámci verejnej správy 15 008 275 28 504 573 27 648 251 97,0 

642 jednotlivcom a neziskovým právn. osobám 1 734 322 856 1 761 119 732 1 756 221 935 99,7 

644 nefinančným subjektom a PO 0 20 878 341 20 878 340 100,0 

649 do zahraničia 428 397 741 034 741 034 100,0 

 Spolu 1 749 759 528 1 811 243 680 1 805 489 560 99,7 

 

Na činnosť príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bol v  

rámci beţných transferov v schválenom rozpočte rozpísaný transfer pre IVPR v sume 564 299 

eur, po úprave rozpočtu 524 299 eur, poskytnutý bol v rozpočtovanej výške a pre CV MPSVR 
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SR rozpísaný v sume 275 144 eur, po úprave rozpočtu 315 144 eur, poskytnutý bol 

v rozpočtovanej výške. 

 

IPR poskytol beţné transfery v sume 14 256 eur (100,0 %) na vreckové pre ţiakov 

strednej odbornej školy, na nemocenské dávky a na odchodné, RSZP v sume 469 eur (93,8 %) na 

nemocenské dávky, CMPODM v sume 403 eur (80,6 %) na nemocenské dávky, SIA v sume 

21 790 eur (100,0 %) na nemocenské dávky a na odstupné, FSR v sume 11 113 eur (115,5  %) na 

nemocenské dávky a na realizáciu národného programu SR k Európskemu roku boja proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu, z toho 3 153 eur z mimorozpočtových zdrojov a sústava NIP 

v sume 64 794 eur (98,1 %) na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a na členský príspevok 

medzinárodnej organizácii Medzinárodná asociácia inšpekcie práce. 

 

V sústave ÚPSVR boli poskytnuté beţné transfery v sume 1 412 121 928 (99,6 %). Beţné 

transfery ŠR boli čerpané v sume 1 319 459 722 eur (99,6 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR 

16 360 583 eur (100,0 %), z rozpočtu EÚ 92 654 424 eur (100,0 %) a mimorozpočtové zdroje 

7 782 eur. Medziročne boli beţné transfery niţšie o 11 892 428 eur (0,8 %). 

 

V rámci beţných transferov boli vyčlenené účelové prostriedky pre sústavu ÚPSVR:  

 

- na výdavky na pomoc v hmotnej núdzi, podporu rodiny, kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ťaţkého zdravotného postihnutia a náhradnú rodinnú starostlivosť uhrádzané prostredníctvom 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré tvoria 68,5 % beţných transferov kapitoly a boli 

rozpočtované v sume 1 276 370 594 eur, po úprave rozpočtu 1 239 935 121 eur. Na uvedené 

dávky bolo vykázané účtovné čerpanie v sume 1 234 936 670 eur (99,6 %) a medziročne vzrástli 

o 10 446 141 eur (0,9 %), 

 

- na individuálnu štátnu pomoc veľkým investorom na tvorbu nových pracovných miest 

rozpočtované v sume 11 730 852 eur, po úprave rozpočtu 7 798 064 eur, ktoré boli poskytnuté 

v sume 7 684 501 eur (98,5 %) a medziročne boli niţšie o 5 583 508 eur (42,1 %), 

 

Z beţných transferov bola zabezpečená výplata odstupného, odchodného, výplata náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, členské medzinárodným organizáciám, 

vreckové a príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého  pri odchode z DeD 

v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stravné pre deti odchádzajúce na 

návštevu do rodinného prostredia, transfery poskytnuté  neštátnym subjektom, na aktívnu 

politiku trhu práce a na projekty zabezpečované v rámci programu Sociálna inklúzia zo zdrojov 

EÚ a spolufinancovania zo ŠR. Z mimorozpočtových zdrojov bolo v DeD vyplatené vreckové 

pre deti do 6 rokov, ktoré nemajú na vreckové nárok zo zákona (2 141 eur).  

 

V rámci beţných transferov boli vyčlenené účelové prostriedky pre ministerstvo: 

 

- výdavky  na  plnenia, ktoré podľa § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov uhrádza štát prostredníctvom kapitoly MPSVR SR boli 

rozpočtované v sume 45 400 000 eur, po úprave rozpočtu 44 800 000 eur.  Preddavky v sume 

44 800 000 eur (100,0 %) boli poukázané na osobitné účty Sociálnej poisťovne, Ministerstva 

obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR podľa zmlúv o poukazovaní 

rozpočtových prostriedkov na úhradu nákladov na dávky a o ich zúčtovaní. Skutočné čerpanie 
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predmetných dávok bolo v objeme 44 749 991 eur (príloha č. 6), čo je medziročný nárast o 3,7 % 

(1 591 895 eur),  

 

- vo väzbe na zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým 

poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov bola rozpočtovaná suma 68 378 000 

eur, po úprave rozpočtu 63 378 000 eur. MPSVR SR poukázalo dotknutým organizáciám  

finančné prostriedky na vianočný príspevok vo výške upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie 

bolo 62 679 086 eur, čo je medziročný nárast o 3,1 % (1 896 740 eur),  

 

- štátom  platené  poistné  na  starobné  poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 

invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za  osoby podľa § 128 ods. 5 zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bolo rozpočtované v sume 

231 517 695 eur, po úprave rozpočtu 237 167 695 eur. V súlade s výnosom MPSVR SR č. 

9/2005 – II/1 bolo poukázané poistné Sociálnej poisťovni v mesačných splátkach v sume  

237 167 695 eur (100,0 %). Na základe skutočného počtu poistencov Sociálna poisťovňa 

vykázala účtovné čerpanie v sume 239 306 653 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,6 % 

(18 948 462 eur). Rozdiel medzi poskytnutými rozpočtovými prostriedkami a skutočným 

čerpaním bude predmetom  zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2011. 

 

 Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR boli poskytnuté 

dotácie v sume 1 474 187 eur (90,1 %), z toho  1 379 594 eur právnickým osobám. V súlade s §3 

bola poskytnutá dotácia na podporu rozvoja sociálnych sluţieb a dotácia na podporu vykonávania 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sume 639 709 eur (podporených 81 

ţiadostí), v súlade s § 6 dotácia na podporu rekondičných aktivít v sume 540 130 eur (25 

ţiadostí), v súlade s § 7 dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej 

oblasti v sume 31 795 eur (17 ţiadostí) a v súlade s § 8 dotácia na podporu edičnej činnosti 

v sume 167 960 eur (18 ţiadostí). V rámci dotácií na podporu rekondičných aktivít boli na 

dotácie zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovenia psychickej 

a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného, predčasného  starobného 

alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej 

činnosti  alebo z podnikania poskytnuté dvom subjektom   výdavky v sume  432 460 eur; 

prostredníctvom nich bol poskytnutý príspevok na rekreácie 8 650 ţiadateľom.  Z hľadiska 

právnej formy  príjemcu dotácie  boli rozpočtové prostriedky poskytnuté obciam a vyšším 

územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume  388 625 eur, 

občianskym zdruţeniam v sume 582 490 eur, odborovej organizácii v sume  307 500 eur, 

neziskovým organizáciám v sume  67 679 eur a cirkevným organizáciám v sume 33 300 eur 

(prílohy č. 7 a 8). 

 

 V súlade  s § 9 bola poskytnutá  dotácia fyzickým osobám na   podporu humanitárnej 

pomoci v sume 94 593 eur pre 350 fyzických  osôb v krízovej ţivotnej situácii alebo v 

mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu riešenia tejto situácie (príloha č. 9).   

 

 Beţný transfer odborovým organizáciám Konfederácia odborových zväzov SR, Nezávislé 

kresťanské odbory Slovenska a Konfederácia umenia a kultúry SR na úhradu nákladov 

vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v súlade s § 149 

Zákonníka práce bol poskytnutý v sume 720 308 eur (100,0 %). 

 

Na základe memoranda o porozumení medzi vládou SR reprezentovanou MPSVR SR 

a Rozvojovým programom Organizácie spojených národov (ďalej len „UNDP“), ktorý 



 21 

reprezentuje Regionálne centrum UNDP, bol poskytnutý beţný transfer na riešenie projektu 

Štatistické sledovanie ţivotných podmienok vybraných cieľových skupín v sume 300 000 eur 

(100,0 %). 

 

Ústredný orgán poskytol beţné transfery v sume 440 297 eur (100,0 %) na členský 

príspevok do rozpočtu Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia (8 817 eur), do 

rozpočtu Medzinárodnej organizácie práce na rok 2011 (416 480 eur) a  Európskemu centru pre 

sociálnu politiku a výskum (15 000 eur). Ďalšie,  v sume  120 862 eur  poskytol  na odstupné 

(60 288 eur), odchodné (30 929 eur) a náhrady pri  dočasnej pracovnej neschopnosti (29 645 

eur). 

 

Odbor PJ ESF čerpal beţné transfery v sume 44 014 015 eur (100,0 %). Ich pouţitie je 

komentované v časti 1.3.4.  

 

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 3 088 325 eur, po úprave rozpočtu 

21 980 371  eur, z toho na obstarávanie kapitálových aktív rozpočtových organizácií 2 997 042 

eur, po úprave rozpočtu 20 766 376 eur a na kapitálové transfery 91 283 eur, po úprave rozpočtu 

1 213 995 eur. Schválený objem kapitálových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) v sume  3 088 325 eur  

bol zvýšený o presunuté  rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 849 843,72 

eura.   

 

Skutočné výdavky boli vynaloţené v sume 21 979 650 eur (100,0 %), v medziročnom 

porovnaní boli vyššie o 15 539 870 eur (241,3 %). Dôvodom vysokého nárastu kapitálových 

výdavkov  bolo financovanie projektu Elektronické sluţby MPSVR na úseku správy štátne 

sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi z prostriedkov  OPIS (15 511 896 

eur).   

 

Z prostriedkov ŠR boli výdavky čerpané v sume 7 498 122 eur (99,7 %), z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 4 319 488 eur (100,0 %), z rozpočtu EÚ 14 461 810 eur (100,0 %) a z 

mimorozpočtových zdrojov 19 718 eur. Výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) boli čerpané v sume 

3 178 634 eur. V porovnaní s rokom 2010 boli niţšie o 2 226 497 eur. 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií 
                                          (v eurách) 

Organizácia Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

IPR 214 760 70 760 70 511 99,6 

RSZP  0 0 0 0,0 

CMPODM 0 0 0 0,0 

SIA 9 958 0 0 0,0 

FSR 4 979 15 728 7 752 49,3 

NIP 167 297 257 397 256 474 99,6 

ÚPSVR 2 189 690 4 535 185 4 543 755 100,2 

MPSVR SR 501 641 16 986 457 16 986 314 100,0 

Odbor PJ ESF 0 114 844 114 844 100,0 

Spolu 3 088 325 21 980 371 21 979 650 100,0 

                

Obstarávanie kapitálových aktív bolo realizované v sume 20 765 798 eur (100,0 %). 

Z uvedenej sumy prostriedky ŠR boli čerpané v sume 6 347 359 eur (99,7 %), z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 4 309 306 eur (100,0 %),  prostriedky EÚ 14 398 721 eur (100,0 %)  a 

mimorozpočtové zdroje v sume 19 718 eur. Ústredný orgán a rozpočtové organizácie rezortu 
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vyčerpali výdavky ŠR (bez spolufinancovania) v sume 2 038 053 eur, čo je v porovnaní s rokom 

2010 o 1 586 471 eur menej. Kapitálové výdavky  v sume  1 743 292,98 eura, určené na pouţitie 

v nasledujúcom rozpočtovom roku,  boli v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

viazané. 

 

Štruktúra obstarávania kapitálových aktív a ich podiel na celkovom čerpaní: 

 

- nákup pozemkov a nehmotných aktív 19 002 491 eur (91,5 %) 

- nákup budov, objektov alebo ich častí 722 393 eur (3,5 %) 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 248 199 eur (1,2 %) 

- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 231 270 eur (1,1 %) 

- prípravná a projektová dokumentácia 29 048 eur (0,1 %) 

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 528 926 eur (2,6 %) 

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 3 471 eur (0,02 %). 

 

V IPR boli pouţité prostriedky v sume 70 511 eur (99,6 %) na projektovú dokumentáciu 

a stavebné práce rekonštrukcie logií a zateplenia internátu, v sústave NIP v sume 256 474 eur 

(99,6 %) na rekonštrukciu suterénu vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku Malá Lučivná,  na 

výstavbu multifunkčného ihriska, na nákup serverov a výpočtovej techniky, na nákup osobných 

motorových vozidiel a na rekonštrukciu a modernizáciu IP Banská Bystrica a vo FSR v sume 

7 752 eur ((49,3 %) na nákup multifunkčných zariadení.  

 

V sústave ÚPSVR boli prostriedky čerpané v sume 4 543 755 eur (100,2 %), z toho 

mimorozpočtové zdroje 19 718 eur.  Prostriedky boli pouţité na prípravnú a projektovú 

dokumentáciu, na rekonštrukciu elektroinštalácie pracoviska, na dodávku a montáţ 

automatických posuvných dverí (ÚPSVR Košice), na kúpu servera (ÚPSVR Nitra), na nákup 

elektronického zabezpečovacieho a kamerového systému, na rekonštrukciu elektrických 

rozvodov pre počítačovú učebňu a vyhotovenie projektovej dokumentácie NP X-2 (ÚPSVR 

Banská Bystrica), na dodávku a montáţ zdvíhacej plošiny - bezbariérový komfort (ÚPSVR 

Prešov), na projektovú dokumentáciu vybudovania vodovodnej prípojky na pracovisku v Šali 

(ÚPSVR Nové Zámky), na zabezpečenie bezbariérového komfortu a montáţ posuvnej 

prístupovej brány, na rozšírenie poplachového systému (ÚPSVR Stropkov), na nákup a inštaláciu 

posuvného regálového systému, na nákup a montáţ vchodových dverí, na nákup a zabudovanie 

kuchynskej linky (ÚPSVR Topoľčany), na nákup a inštaláciu zabezpečovacieho systému na 

ochranu budovy (ÚPSVR Veľký Krtíš), na rekonštrukciu strechy (ÚPSVR Bardejov, ÚPSVR 

Trebišov), na realizáciu kabeláţneho systému a zázemia informatiky pre vysunuté pracovisko 

v Spišskej Belej (ÚPSVR Keţmarok), na nákup a inštaláciu diskového poľa do serverovne a na 

nákup archívnych regálov (ústredie). 

 

V DeD boli kapitálové výdavky čerpané predovšetkým na kúpu 7 rodinných domov (DeD 

SLON Šarišské Michaľany v obci Sabinov a v obci Lipany, DeD Púchov, DeD Kremnica, DeD 

Prešov, DeD Spišský Štiavnik a DeD Niţná Kamenica), na kúpu 9 osobných motorových 

vozidiel (DeD Sereď, DeD Skalica, DeD Ilava-Klobušice, DeDŢitavce, DeD Liptovský Hrádok, 

DeD Banská Bystrica, DeD Nová Baňa, DeD Medzilaborce a DeD Košice Uralská), na kúpu 

plynového kondenzačného kotla (DeD Liptovský Hrádok), na prípravnú a projektovú 

dokumentáciu a rekonštrukciu (DeD Svidník a DeD Valaská), na rekonštrukčné práce (DeD 

Ruţomberok, DeD Banská Bystrica, DeD Bratislava Učiteľská) a na izoláciu základov (DeD 

Medzilaborce).  
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Mimorozpočtové zdroje boli pouţité na dofinancovanie kúpy osobných motorových 

vozidiel, na dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a na dofinancovanie 

rekonštrukčných prác. 

 

Ústredný orgán na obstarávanie kapitálových aktív čerpal výdavky v sume 15 845 733 eur 

(100,0 %). Prostriedky ŠR pre aparát ministerstva boli pouţité v sume 298 873 eur (100,0 %) na 

informačno-komunikačné technológie - nákup licencií (175 786 eur) a nákup softvéru (1 237 

eur), na nákup osobných motorových vozidiel (48 566 eur), na prípravnú a projektovú 

dokumentáciu rekonštrukcie jedálne ministerstva (6 600 eur), na rekonštrukciu a modernizáciu 

jedálne (59 954 eur) a na nákup výpočtovej techniky (6 730 eur). Prostriedky OP ZaSI 

z Opatrenia  Technická pomoc boli čerpané na protipoţiarne a vodotesné regále (34 964 eur) pre 

potreby sekcie riadenia ESF, z toho prostriedky ESF 29 720 eur a spolufinancovanie zo ŠR 5 244 

eur. Prostriedky OPIS na projekt Elektronické sluţby MPSVR na úseku správy štátne sociálne 

dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi boli čerpané na nákup licencií a softvéru, ktoré 

súvisia s Centralizáciou IS RSD, s vytvorením prostredia elektronickej komunikácie na 

centrálnej úrovni a so systémovou integráciou a komunikačným rozhraním  projektu. (15 511 

896 eur), z toho prostriedky ERDF 11 682 009 eur, spolufinancovanie zo ŠR 2 061 531 eur 

a spolufinancovanie zo ŠR PRO RATA 1 768 356 eur.  

 

Odbor PJ ESF na obstarávanie kapitálových aktív čerpal 41 573 eur (100,0 %) na 

dopytovo – orientované projekty prijímateľom z verejného a súkromného sektora realizujúcim 

projekty a na národné projekty v súlade s OP ZaSI.  

 

Kapitálové transfery boli poskytnuté v sume 1 213 852 eur (o 566 755 eur menej ako 

v roku 2010)  formou 

 

- dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. V súlade s § 3 na 

podporu rozvoja sociálnych sluţieb a  na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately boli poskytnuté rozpočtové prostriedky v sume  1 140 581 eur  na 

základe  83 ţiadostí na kúpu osobných a špeciálnych motorových vozidiel, technických zariadení 

na zlepšenie manipulácie s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu, materiálového 

vybavenia, na  vytváranie bezbariérového prostredia a na rekonštrukcie a stavebné úpravy 

(príloha č. 7).           

 

- transferov na dopytovo – orientované projekty prijímateľom z verejného a súkromného sektora 

realizujúcim projekty a na národné projekty v súlade s OP ZaSI v sume 73 271 eur, z toho 

prostriedky  EÚ 63 089 eur a spolufinancovanie zo ŠR 10 182 eur.  

 

1.3.1.1. Výdavky vynaložené na zahraničné pracovné cesty  

 

Výdavky na zahraničné pracovné cesty (ďalej len „ZPC“) realizované ministerstvom 

a organizáciami v jeho  pôsobnosti v roku 2011 dosiahli 405 456 tis. eur, z toho výdavky ŠR 

(zdroj 111) 258 845 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výdavky ŠR niţšie 

o 142 848 eur (o 35,5 %). 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 

Výdavky po zohľadnení refundácií zo strany Európskej komisie predstavovali sumu 

231 844 eur, z toho zo zdroja 111 sumu 201 492 eur.  Z celkového počtu 506 zrealizovaných 
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ZPC bolo z  technickej pomoci hradených 47 ZPC (30 351 eur). 110 ZPC bolo technického 

charakteru (4 367 eur) -  odvoz a dovoz účastníkov najmä na viedenské letisko Schwechat, 

prípadne na rokovania. 

 

Najvýraznejší podiel z celkového počtu ZPC tvorili cesty súvisiace so zastupovaním 

v orgánoch EÚ. Najväčší podiel (33%)  predstavovali ZPC do Belgického kráľovstva (165). 

Nominovaní zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali v Bruseli na zasadnutiach  pracovných 

skupín a výborov Európskej komisie a Rady EÚ, a to konkrétne na zasadnutiach Výboru pre 

zamestnanosť (EMCO), Výboru pre sociálnu ochranu (SPC), Pracovnej skupiny pre 

demografické otázky a starnutie obyvateľstva, Pracovnej skupiny pre integráciu, migráciu 

a vyhostenie, Správnej Komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, Pracovnej 

skupiny Rady pre Sluţobný poriadok zamestnancov inštitúcií EÚ, Pracovnej skupiny Rady pre 

sociálne otázky, Pracovnej skupiny pre zhromaţďovanie informácií v oblasti doplnkových 

dôchodkov, Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre demografické záleţitosti, Poradného výboru 

pre voľný pohyb pracovníkov, Skupiny na vysokej úrovni PS NCPI (národný kontaktný bod pre 

integráciu) pri Výbore Komisie pre migráciu a azyl (CIA), Komisie na vysokej úrovni pre 

problematiku zdravotného postihnutia, Ad hoc skupiny SPC o starnutí, Pracovnej skupiny  

a Výboru pre  ESF, Výboru odborníkov pre vysielanie pracovníkov, Technického, ako aj 

Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov, Poradného výboru pre rovnosť príleţitostí pre 

ţeny a muţov, Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na uvedených 

zasadnutiach si experti ministerstva pravidelne vymieňali názory a skúsenosti s nominovanými 

expertmi ostatných členských štátov, informácie, ktoré na uvedených zasadnutiach získavali, 

vyuţívali následne pri tvorbe a  príprave dokumentov a stanovísk SR.  

 

Nominovaní zamestnanci sa zúčastňovali aj na rokovaniach pracovných skupín a výborov 

OECD, ktoré sa uskutočňovali zväčša v Paríţi. Išlo predovšetkým o zasadnutia Výboru pre 

prácu, sociálne veci a zamestnanosť, Výboru pre ekonomické prehľady, Pracovnej skupiny pre  

problematiku migrácie, Pracovnej skupiny pre sociálnu politiku, Pracovnej skupiny pre 

zamestnanosť, Pracovnej skupiny pre dôchodkovú štatistiku pri  pracovnej skupine  pre 

súkromné dôchodkové systémy a Pracovnej skupiny pre sociálny dialóg vo verejnej správe. 

 

Na zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ţeneve (36 547 

eur) sa  zúčastnila 18 členná delegácia SR zloţená zo zástupcov ministerstva, zamestnávateľov 

a zástupcov odborov. Trojstranná delegácia sa zúčastňovala na plenárnych zasadnutiach, ako aj 

na zasadnutiach jednotlivých výborov.  

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Výdavky predstavovali sumu 137 651 eur, z toho 32 646 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 

111). ZPC boli zamerané na účasť na stretnutiach vyplývajúcich z členstva ÚPSVR 

v medzinárodných organizáciách a na aktivity realizované v rámci projektov EURES, EURES -T 

- Beskydy, EURES - T - Danubius a  partnerstiev zameraných na prihraničnú spoluprácu. 

V rámci DeD boli realizované 4 ZPC, a to účasť na  projekte odbornej metodickej pomoci v 

procese transformácie a realizácie sociálnoprávnej ochrany a na výmenných vzdelávacích 

programoch. 
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Národný inšpektorát práce 

 

Výdavky boli čerpané v sume 19 193 eur na 42 ZPC a  súviseli s činnosťou NIP, ktorý sa 

ako kompetentný orgán štátnej správy podieľa na činnosti v rámci Výboru vrchných 

predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), na rokovaniach  pracovných skupín zaoberajúcich sa 

prípravou legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pracovno-právnych vzťahov, 

na zabezpečovaní úloh Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom 

v Bilbao a na činnosti viacerých odborných pracovných skupín na medzinárodnej úrovni. 

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu  ochranu  detí a mládeže  

 

Výdavky boli čerpané v sume 3 574 eur. Cieľom 8 ZPC bola výmena skúseností a 

rokovania o aktuálnej situácii v procese medzištátnych osvojení, účasť na stretnutí členov 

Európskej justičnej siete, účasť na 1. zasadnutí Výboru týkajúceho sa rozhodného práva, 

právomoci a výkonu v rodinných veciach, rodičovskej zodpovednosti a vyţivovacej povinnosti 

podľa Nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 a Nariadenia Rady (ES) č. 4/2009, účasť na 

1. zasadnutí pracovnej skupiny Mediácie v rodinných veciach v rámci Európskej justičnej siete 

(EJS) v občianskych a obchodných veciach, účasť na zasadnutí Špeciálnej komisie, ktorá sa 

týkala praktického vykonávania Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných 

únosov detí z roku 1980 a Haagskeho dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní 

a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 

z roku 1996, účasť na konferencii týkajúcej sa praktickej aplikácie Nariadenia Rady (ES) 

č.2201/2003 – preskúmanie a účasť na stretnutí ústredných orgánov podľa Nariadenia Rady (ES) 

č.2201/2003 v spojitosti s Európskou justičnou sieťou v občianskych a obchodných veciach, 

účasť na medzinárodnej konferencii Osvedčené postupy v oblasti návratu detí organizovanou 

Európskou radou pre utečencov a exilantov. 

                 

Fond sociálneho rozvoja 

 

Výdavky boli čerpané v sume 1 320 eur, z toho 144 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 111). 

Realizovalo sa celkom 7 ZPC v dôvodu účasti na pracovných stretnutiach k téme partnerstiev 

a lokálnej správy pripravovanej OECD, celoštátnej stratégie v oblasti zamestnanosti, 

zabezpečenia návratu dlhodobo nezamestnaných ľudí na trhu práce, národných scenárov 

členských štátov, prerokovanie výsledkov auditu EK a účasti na školení Európskeho programu 

vzdelávania v rozvojových hodnoteniach.    

 

Sociálna implementačná agentúra 

 

Výdavky boli čerpané v sume 787 eur, z toho 112 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 111) na 3 

ZPC na účasť na regionálnej konferencii s cieľom oboznámiť participantov s príručkou 

k hodnoteniu spoločensky zodpovedného podniku a spôsobom aplikácie na národnú úroveň,  

na odbornom seminári o funkcii a úlohách OLAF a na workshope týkajúcom sa projektov LEI. 

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 

 

Výdavky boli čerpané v sume 657 eur, z toho 342 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 111)  na 2 

ZPC, a to do Českej republiky na základný kurz Praktickej aplikácie medzinárodnej klasifikácie 

funkčných schopností, disability a zdravia a do Veľkej Británie na pozvanie z organizácie British 

Council na stretnutie Connected Classrooms.  
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Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých  

 

Výdavky boli čerpané v sume 65 eur na 1 ZPC do Poľska na účasť na konferencii 

v Špeciálnom centre pre výchovu a vzdelávanie nevidiacich ţiakov, ktorá sa týkala vyuţívania 

a osvojovania si zvukov a zvukových podnetov pri priestorovej orientácii u zrakovo postihnutých 

jedincov.  

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny  

 

 Výdavky zo ŠR (zdroj 111) na 23 ZPC boli vynaloţené v sume 1 277 eur. Predmetom 

ciest bola účasť na konferenciách, seminároch, workshopoch, zasadaniach expertných skupín, 

komisií a rád riaditeľov. Zahraničné aktivity IVPR priamo súviseli s členstvom v 

medzinárodných organizáciách a s aktivitami v rámci jednotlivých projektových a iných 

odborných aktivít. V súvislosti s riešením medzinárodných projektov z mimorozpočtových  

zdrojov boli hradené výdavky v sume  2 844 eur na  18 ZPC.  

 

Centrum vzdelávania MPSVR SR 

 

Výdavky z prostriedkov ESF a spolufinancovania zo ŠR dosiahli  6 245 eur a týkali sa  6 

ZPC realizovaných v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu.  Z prostriedkov ŠR 

(zdroj 111) neboli realizované ţiadne  ZPC.  

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej  klasifikácie 

 
Výdavky kapitoly v sume 2 026 331 581 eur boli v štrukturálnom triedení podľa ich účelu 

(funkčnej klasifikácie) čerpané prevaţne v oddiele 10 Sociálne zabezpečenie v sume 

1 785 263 636 eur  (88,1 %). Ich podiel v porovnaní s rokom 2010 vzrástol o 1,2 %. V oddiele 04 

Ekonomická oblasť dosiahli výdavky 240 267 550 eur (11,86 %), v oddiele 09 Vzdelávanie 

315 144 eur (0,02 %), v oddiele 01 Všeobecné verejné sluţby 440 298 eur (0,02 %) a v oddiele 

02 Obrana 44 953 eur. 

 

V rámci oddielu 10 Sociálne zabezpečenie, kde bolo realizované najvyššie čerpanie 

výdavkov, boli výdavky čerpané: 
(v eurách) 

 Skupina Čerpanie 

10.1 Choroba, invalidita a ťaţké zdravotné postihnutie 210 921 471 

10.2 Staroba 108 178 000 

10.3 Pozostalí 4 023 062 

10.4 Rodina a deti 1 024 605 490 

10.4.0.0 Rodina a deti 237 504 206 

10.4.0.1 Štátne sociálne dávky 57 456 772 

10.4.0.2 Zariadenia sociálnych sluţieb 52 318 132 

10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom 8 911 256 

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia 668 415 124 

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 294 489 130 

10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 824 299 

10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 142 222 184 

10 Sociálne zabezpečenie  1 785 263 636 
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1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 

Rozpočet kapitoly v roku 2011 tvorili nasledovné programy: 

 

07C Sociálna inklúzia 

07E Tvorba a implementácia politík 

a medzirezortné podprogramy: 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom   

            samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

06G18 Technická pomoc 

06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR) 

09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV SR) 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR -   

            MPSVR SR   

0AT04 Hodnotenie a štúdie - MPSVR SR (gestor Úrad vlády SR). 

 

Zámerom programu 07C Sociálna inklúzia je udrţateľné zníţenie chudoby a odstránenie 

sociálneho vylúčenia. Výdavky na program boli schválené v sume 1 722 022 547 eur, po 

rozpočtových opatreniach 1 706 004 521 eur. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu 

1 659 526 356 eur (97,3 %) vrátane 459 801 eur z mimorozpočtových prostriedkov. V porovnaní 

s rokom 2010 boli výdavky o 22 428 299 eur vyššie (1,4 %). 

 

 V rámci podprogramu 07C01 Pomoc v hmotnej núdzi bolo vyplatených 294 489 130 eur 

(99,3 %) na dávku v hmotnej núdzi, náhradné výţivné a dotácie poskytované v súlade so 

zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR - dotácia na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  a dotácia na 

zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. Výdavky podprogramu boli v porovnaní s rokom 

2010 niţšie o 6 376 823 eur (pokles 2,1 %).   V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa 

v rámci dávky v hmotnej núdzi v prvku 07C0101 poskytuje občanom v hmotnej núdzi aj 

príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný 

príspevok a príspevok pre dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. Čerpanie dávok 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi bolo v  porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2010 niţšie o 8 724 353 eur (3,1 %). V čerpaní finančných prostriedkov v dávke v hmotnej 

núdzi sa prejavila legislatívna zmena – zníţenie výšky ochranného príspevku zo sumy 63,07 eura 

na sumu 34,69 eura, ak ide o občana v hmotnej núdzi, ktorý podľa potvrdenia príslušného 

ošetrujúceho lekára je práceneschopný viac ako 30 dní ako i niţší počet poberateľov. Priemerný 

počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi bol 187 189, čo je v porovnaní s rokom 2010 menej 

o 2 456 poberateľov.  Výdavky poskytnuté formou dotácií v súlade so zákonom (prvok 07C0102-

04) dosiahli 15 160 260 eur a v porovnaní s rokom  2010  boli vyššie o 1 408 945 eur (9,3 %). 

Výdavky na  náhradné výţivné dosiahli  7 540 247 eur, čo je nárast o 938 585 eur (14,2 %).  

Vyšší objem vyplatených výdavkov  na náhradné výţivné  súvisí s  nárastom počtu poberateľov 

a počtu detí. 

 

V podprograme 07C02 Podpora rodiny boli čerpané finančné prostriedky v sume 

954 076 238 eur (99,8 %), čo je viac o 29 027 120 eur (3,1 %) ako v roku 2010. Na prídavok na 
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dieťa boli poskytnuté prostriedky v sume  315 053 242 eur (priemerný mesačný počet detí 

1 176 427); v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 4 041 344 eur (1,3 %). Naopak, 

výdavky na rodičovský príspevok dosiahli 352 240 135 eur (priemerný mesačný počet 

poberateľov 141 846) a v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 17 751 724 eur (5,3 %).  Na ostatné 

príspevky na podporu rodiny  bolo vyplatených 48 493 419 eur (nárast 0,9 %), v tom na 

príspevok pri narodení dieťaťa (57 791  detí)  a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (pre 

52 410 detí)  v sume 44 432 145 eur, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo 

viac detí v sume 38 212 eur (v počte 131 poberateľov) a na príspevok na pohreb v sume 

4 023 061 eur (v počte 50 391 poberateľov).  Výdavky na štátom platené poistné boli poskytnuté 

v sume 237 167 695 eur, čo je nárast v porovnaní s rokom 2010 o 16 083 715 eur (komentované 

v časti 1.3.1.) V roku 2011 bol vyplatený príspevok na starostlivosť o dieťa v sume 1 121 747 

eur; prvok 07C020B zahŕňa i prvotné financovanie výdavkov na starostlivosť o dieťa, ktoré budú 

následne refundované z národného projektu z prostriedkov ESF a spolufinancovania zo ŠR 

v rámci opatrenia 2.3. Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota.   

 

 Na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia v  podprograme 

07C03 bolo vyplatených 210 921 471 eur (99,8 %). V porovnaní s  rokom 2010 to predstavuje 

nárast o 3 858 606 eur (1,9 %). Najväčší objem výdavkov predstavuje čerpanie prostriedkov na 

peňaţný príspevok na opatrovanie  95 932 385 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 

57 175). Na peňaţné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, 

súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 

súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a súvisiace so 

starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom bolo  vyplatených 56 733 432 eur, na peňaţný 

príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 10 081 074 eur  (v 1 485 prípadoch). Peňaţný 

príspevok na osobnú asistenciu dosiahol 31 999 364 eur (priemerný mesačný počet 7 413 osôb), 

na peňaţné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu, garáţe 5 620 057 eur (v 2 586 

prípadoch). Vyššie čerpanie  peňaţných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ťaţkého zdravotného  postihnutia oproti roku 2010 ovplyvnila  najmä úprava opakovaných 

peňaţných príspevkov nadväzne na úpravu súm ţivotného minima a tieţ legislatívna zmena, na 

základe ktorej sa zvýšila ochrana príjmu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím pri 

peňaţnom príspevku na osobnú asistenciu z trojnásobku na štvornásobok sumy ţivotného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a pri peňaţnom príspevku na opatrovanie z 1,3 na 1,4 

násobok sumy ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

 

 V rámci podprogramu 07C04 Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie boli výdavky čerpané 

v sume 3 260 005 eur (95,0 %), vrátane 4 721 eur z mimorozpočtových prostriedkov. Výdavky 

FSR dosiahli 339 856 eur, z toho na NP SR k Európskemu roku boja proti chudobe 

z prostriedkov ŠR 44 253 eur a z prostriedkov EÚ 4 722 eur. Na ostatné iniciatívy boli čerpané 

výdavky v sume 2 914 769 eur (94,7 %), a to formou dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 

Z. z. a beţného transferu pre Regionálne centrum UNDP na riešenie projektu Štatistické 

sledovanie ţivotných podmienok vybraných cieľových skupín. Na projekt Zabezpečenie 

hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí bola z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá suma 5 380 eur. 

 

V podprograme 07C05 Starostlivosť o ohrozené deti čerpanie výdavkov predstavovalo 

sumu 74 215 803 eur (99,9 %), z toho 455 080 eur tvorili mimorozpočtové prostriedky. Výdavky 

na ústavnú starostlivosť v štátnych DeD boli čerpané v sume 52 318 132 eur (100,9 %), v tom 

455 080 eur z mimorozpočtových zdrojov. Na ústavnú starostlivosť v neštátnych zariadeniach 

bolo poskytnutých 8 180 075 eur a na náhradnú rodinnú starostlivosť 12 986 414 eur. Výdavky 
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na prevenciu a sanáciu boli čerpané v sume 731 182 eur (96,1 %). Výdavky podprogramu boli 

v porovnaní s rokom 2010 vyššie o 561 348 eur (0,8 %). 

 

V podprograme 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia bolo poskytnutých 

44 800 000 eur (100 %), čo je medziročný  nárast o 1 311 734 eur a v podprograme 07C07 

Vianočný príspevok dôchodcom 63 378 000 eur (100,0 %). Uvedené výdavky sú komentované 

v časti 1.3.1.   

 

Schválený rozpočet v podprograme 07C08 Podpora sociálnej inklúzie predstavoval sumu 

34 139 392 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 55 640 910 eur, s čerpaním v sume 

14 385 709 eur (25,9 %). Z uvedeného podprogramu boli z prostriedkov ESF 

a spolufinancovania zo ŠR financované projekty na posilnenie integrácie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením a podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Na príspevok na 

starostlivosť o dieťa boli prostredníctvom národného projektu čerpané prostriedky 2 958 286 eur. 

 

Program 07E Tvorba a implementácia politík je zameraný na tvorbu a realizáciu 

rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády. Výdavky boli zabezpečované v 

rámci podprogramov - 07E03 Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť a 07E04 Výkon štátnej 

správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti, a to na činnosť ústredného 

orgánu vrátane dvoch príspevkových organizácií, ÚPSVR, CMPODM a NIP. Rozpočet 

programu v sume 131 992 315 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 134 286 753 eur, 

bol čerpaný v sume 134 354 369 eur (100,1 %) vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 

85 595 eur. V porovnaní s rokom 2010 boli výdavky ŠR na zabezpečenie programu o 17 101 956 

eur niţšie (11,3 %), čo súvisí s prijatými úspornými opatreniami v oblasti zamestnanosti 

(zníţenie počtu zamestnancov) a v oblasti  výdavkov na tovary a sluţby.      

 

MPSVR SR ako účastník medzirezortného programu 06G Ľudské zdroje riešilo 

podprogramy, ktorých výdavky boli určené na zabezpečenie financovania nástrojov aktívnej 

politiky trhu práce v zmysle zákona o sluţbách zamestnanosti. Zámerom medzirezortného 

programu je vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti s dôrazom na zamestnateľnosť 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných sluţieb zamestnanosti, 

zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príleţitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej 

inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EÚ a spolufinancovaných zo ŠR. 

 

 Na päť medzirezortných podprogramov bola rozpočtovaná suma  154 711 622 eur, z toho 

z prostriedkov  ŠR (zdroj 111)  28 551 924 eur. Schválený rozpočet bol v porovnaní s rokom 

2010 niţší o 55 554 033 eur (26,4 %), v tom prostriedky ŠR niţšie  o 62 438 684 eur, t j. takmer 

o 69 %.  K 31. 12. 2011 boli celkové  výdavky čerpané  na úrovni upraveného rozpočtu v sume 

216 199 249 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) 62 572 086 eur (99,8 %) a mimorozpočtové 

zdroje 480 158 eur. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2010 boli výdavky v roku 

2011  niţšie  takmer o 20 mil. eur, výdavky ŠR (zdroj 111) o 30,4 mil. eur. Prostredníctvom 

ÚPSVR boli čerpané výdavky v sume 174 316 551 eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu 

v sume 60 054 092 eur. 

        

 Podprogram 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR rozpočtovaný v sume 28 551 924 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v 

sume 62 704 396 eur, bol čerpaný v sume 63 065 674 eur (100,6 %) vrátane 480 158 eur z 

mimorozpočtových zdrojov. 
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Z prostriedkov ŠR (zdroj 111) boli financované prvky 06G0404, 06G040I, 

06G040J, 06G040L. Výdavky na prvok 06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti boli rozpočtované v sume 12 273 639 eur, po úprave 54 148 119 eur a boli 

čerpané v sume 54 622 962 (100,9 %), v tom  480 158 eur z mimorozpočtových zdrojov. 

V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky pre IPR a RSZP v sume 2 332 189 eur, po 

vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 2 208 432 eur a boli čerpané vo výške  2 210 097 

eur. Na aktívnu politiku trhu práce bol pre ÚPSVR schválený rozpočet vo výške 9 941 450 eur, 

po vykonaných rozpočtových opatreniach 51 939 68760  eur a bol čerpaný v sume 52 412 864 

eur (v tom z mimorozpočtových zdrojov 477 939 eur) na zabezpečenie financovania:  

o záväzkov z dohôd uzatvorených do 31.12.2010 v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. 

o sluţbách zamestnanosti   

o individuálnej štátnej pomoci veľkým investorom 

o riešenie krízy, udrţanie zamestnanosti 

o obligatórnych nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočtoch NP 

o národných projektov - SR a BSK OP ZaSI z programovacieho obdobia 2007 - 2013, ktoré sú 

financované systémom priebeţných platieb 

o projektov a partnerstiev uzatvorených s tuzemskými a zahraničnými partnermi 

(prihraničná spolupráca – UBI-NIZ,  EURES, EXPAK,CEKPAS, Leonardo da Vinci,   

Zelené povolania pre znevýhodnených ľudí, Mobilitné projekty a pod.).   

 

Rozpočtované prostriedky  prvku 06G040J Individuálna štátna pomoc určené  na  úhradu 

príspevkov  na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca 

prijatého na novovytvorené pracovné miesto boli rozpočtované v sume 11 730 852 eur, po 

vykonaných rozpočtových opatreniach 7 798 064 eur s čerpaním 7 684 501 eur (98,5 %).  

 

Prehľad o plnení záväzkov voči investorom v roku 2011     
(v eurách) 

  
Investor 

Vyplatená výška príspevku na 

vzdelávanie 

Vyplatená výška príspevku na 

pracovné miesta 

1 Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.  204 647,92 

2 Camfil Farr s.r.o. 8 200,14 125 831,63 

3 

Continental Automotive Systems 

Slovakia s.r.o. 85 599,34  

4 IEE Sensing s.r.o.  500 000 

5 ZKW Slovakia, s.r.o.  75 672,65 

6 Johnson Control Lučenec, s.r.o. 28 940,77 814 872,81 

7 Johnson Control Trenčín, s.r.o. 29 852,0 67 180,28 

8 CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o  1 189 802,83 

9 KIA Motors Slovakia, s.r.o.  85 177,85 

10 ICU Medical Slovakia, s.r.o.  309 772,18 

11 Mobis Slovakia, s.r.o. 927 581,16  

12 SAPA PROFILY a.s.  261 667,7 

13 T-systems Slovakia s.r.o. II  1 540 556,26 

14 Tubex Slovakia, s.r.o. 105 757,76 22 605,03 

15 Valeo Slovakia, s.r.o.  248,36 

16 Yura Eltec Corporation Slovakia, s.r.o.  919 342,44 

28 Leier Baustoffe SK s.r.o.  381 191,69 

  Spolu 1 185 931,17 6 498 569,63 

 06G040J spolu  7 684 500,80 

  

V roku 2011 boli v rámci prvku 06G040L Príspevok na podporu udrţania zamestnanosti  

čerpané výdavky v sume 447 981 eur na jedno z  dočasných opatrení na zmiernenie 
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nepriaznivých dopadov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, ktorého účinnosť sa 

predĺţila  do konca roku 2011. Pôvodný odhad predpokladal výrazne vyššie čerpanie výdavkov  

na tento nástroj aktívnej politiky trhu práce (4 mil. eur). 

 

V druhom programovom období na OP ZaSI v podprograme 06G15 Podpora rastu 

zamestnanosti bola rozpočtovaná suma 103 149 353 eur, po vykonaných rozpočtových 

opatreniach v sume 134 323 983 eur s čerpaním na 100,0 %. V rámci podprogramu boli 

financované aktivity na zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a zniţovanie nezamestnanosti 

najmä prostredníctvom národných projektov  realizovaných ÚPSVR (81,7 %).  

 

Na podprogram 06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v BSK boli rozpočtované prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR  v sume 3 236 075 

eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 3 124 905 eur s čerpaním v sume 2 877 222 eur 

(92,1 %). Z uvedeného podprogramu sa zabezpečovalo financovanie výdavkov na podporu rastu 

zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť.  

 

V podprograme 06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy bola 

rozpočtovaná suma 14 858 198 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 9 584 501 eur 

s čerpaním na 100,0 % na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej 

politiky. 

 

Na podprogram 06G18 Technická pomoc bola rozpočtovaná suma 4 916 072 eur, po 

vykonaných rozpočtových opatreniach 6 414 177 eur s čerpaním 6 350 392 eur (99,0 %) na 

podporu programovania, implementácie a hodnotenia OP ZaSI. Na celkových výdavkoch 

podprogramu sa osobné výdavky zamestnancov implementujúcich prostriedky ESF podieľali 

87,5 %-ami ( 5 555 015 eur).  

 

Realizácia národných projektov na rozvoj APTP a rozvoj zamestnateľnosti zo zdroja ŠR 

a z rozpočtu EÚ pomohla zmierniť dopad globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť. 

Prebiehajúca kríza však negatívne ovplyvnila merateľné ukazovatele trhu práce v roku 2011. 

 

V roku 2011 dosiahol priemerný stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 

389 264 osôb. V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 8 473 osôb (2,2 %). Stav disponibilných 

uchádzačov o zamestnanie v priemere za rok 2011 bol 350 959 osôb, čo je v porovnaní s rokom 

2010 nárast o 15 651 osôb (4,7 %). 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v roku 2011 v priemere 13,2 %, čo 

predstavuje oproti roku 2010 nárast o 0,7 percentuálneho bodu (ďalej len „p. b.“). Miera 

nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v priemere 

14,6 %, čo v medziročnom porovnaní znamená nárast  o 0,4 p. b. 

 

V podprograme 06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR bola rozpočtovaná 

suma 45 189 eur a čerpanie bolo realizované v sume 44 953 eur (99,5 %).  

 

V podprograme 09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 

bola po úprave rozpočtu vyčlenená suma 440 298 eur s čerpaním na 100,0 %, a to na úhradu 

členských príspevkov do Medzinárodnej organizácii práce (ILO), Európskemu centru pre 

sociálnu politiku a výskum (ECSWPR) a Medzinárodnej asociácii sociálneho zabezpečenia 

(ISSA). 
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V podprograme 0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni MF SR – MPSVR  boli čerpané výdavky OPIS  v sume  15 756 226 eur na 

projekt Elektronické sluţby MPSVR SR na úseku správy štátne  sociálne dávky, sociálna pomoc 

a pomoc v hmotnej núdzi.  

 

V podprograme 0AT04 Hodnotenie a štúdie – MPSVR SR boli čerpané výdavky 

v sume 10 131 eur, čo je na úrovni upraveného rozpočtu.  

 

1.3.4. Výdavky kapitoly z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

 

Výdavky z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 136 229 652 eur, po úprave rozpočtu 

189 532 386 eur, boli čerpané v sume 154 659 927 eur (81,6 %),  z toho  výdavky ESF - 2. 

programové obdobie 142 763 669 eur (80,4 %) a výdavky Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“) - 2. programové obdobie 11 896 258 eur (100,0 %). Medziročne boli 

výdavky z rozpočtu EÚ vyššie o 18 988 764 eur (14,0 %).  

 

Výdavky ESF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v 

OP ZaSI v sume 167 519 283 eur (80,1 %).  
 (v eurách) 

Ukazovateľ  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2010 

ESF z predchádzaj. roka – 1. pr. obd. (1361) 0 0 0 0,0 2 894 740 

Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 1. pr. obd. (1362) 0 0 0 0,0 734 070 

ESF – 2. programové obdobie (11T1) 136 229 652 121 620 242 121 617 433 100,0 89 797 505 

Spolufin. zo ŠR - 2. pr. obdobie (11T2) 24 069 438 21 210 371 21 209 746 100,0 12 831 053 

ESF z predch. roka – 2. pr. obd. (13T1) 0 56 015 886 21 146 236 37,8 42 970 307 

Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2) 0 10 241 976 3 545 868 34,6 10 217 602 

ESF – 1. programové obdobie (1361) 0 0 0 0,0 2 894 740 

ESF – 2. programové obdobie (11T1+13T1) 136 229 652 177 636 128 142 763 669 80,4 132 767 812 

ESF spolu (1361+11T1+13T1) 136 229 652 177 636 128 142 763 669 80,4 135 662 552 

Spolufinanc. zo ŠR spolu (1362+11T2+13T2) 24 069 438 31 452 347 24 755 614 78,7 23 782 725 

ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu 160 299 090 209 088 475 167 519 283 80,1 159 445 277 

(1361+1362+11T1+11T2+13T1+13T2)         

 

Odbor PJ ESF čerpal výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 44 128 859 

eur (51,5 %). 
(v eurách) 

Ukazovateľ  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2010 

ESF z predchádzaj. roka – 1. pr. obd. (1361) 0 0 0 0,0 2 015 

Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 1. pr. obd. (1362) 0 0 0 0,0 822 

ESF – 2. programové obdobie (11T1) 136 229 652 32 683 555 32 683 555 100,0 13 899 837 

Spolufin. zo ŠR - 2. pr. obdobie (11T2) 24 069 438 5 747 168 5 747 168 100,0 3 177 135 

ESF z predch. roka – 2. pr. obd. (13T1) 0 40 062 041 5 194 708 13,0 22 239 090 

Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2) 0 7 199 451 503 428 7,0 2 808 272 

ESF – 1. programové obdobie (1361) 0 0 0 0,0 2 015 

ESF – 2. programové obdobie (11T1+13T1) 136 229 652 72 745 596 37 878 263 52,1 36 138 927 

ESF spolu (1361+11T1+13T1) 136 229 652 72 745 596 37 878 263 52,1 36 140 942 

Spolufinanc. zo ŠR spolu (1362+11T2+13T2) 24 069 438 12 946 618 6 250 596 48,3 5 986 229 

ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu 160 299 090 85 692 215 44 128 859 51,5 41 127 171 

(1361+1362+11T1+11T2+13T1+13T2)         
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Výdavky ESF kapitoly v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané: 
(v eurách) 

  zdroj 

  11T1 11T2 13T1 13T2 spolu 

600  Beţné výdavky 119 648 451 20 926 996 20 335 417 3 339 017 164 249 881 

610  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV 3 516 662 620 587 0 0 4 137 249 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 1 205 101 212 665 0 0 1 417 766 

630  Tovary a sluţby 3 385 249 597 396 1 442 595 249 984 5 675 224 

640  Beţné transfery 111 541 439 19 496 348 18 892 822 3 089 033 153 019 642 

700  Kapitálové výdavky 1 968 982 282 750 810 819 206 851 3 269 402 

710  Obstarávanie kapitálových aktív 1 905 893 272 568 810 819 206 851 1 196 131 

720  Kapitálové transfery 63 089 10 182 0 0 73 271 

        Spolu 121 617 433 21 209 746 21 146 236 3 545 868 167 519 283 

 

Výdavky ESF Odboru PJ ESF v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané: 
(v eurách) 

  zdroj 

  11T1 11T2 13T1 13T2 spolu 

640  Beţné transfery 32 599 803 5 733 340 5 180 034 500 838 44  014  015 

710  Obstarávanie kapitálových aktív 20 663 3 646 14 674 2 590 41 573 

720  Kapitálové transfery 63 089 10 182 0 0 73 271 

        Spolu 32 683 555 5 747 168 5 194 708 503 428 44 128 859 

 

Výdavky  v jednotlivých kategóriách boli čerpané v zmysle zazmluvnených projektov 

riadiaceho orgánu a dvoch sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom sekcie ESF, 

a to SIA a FSR. 

 

Výdavky  v  kategóriách 610 a 620 boli čerpané v rámci technickej pomoci, ktorá sa  

implementovala v prioritných osiach č. 3 (opatrenie č. 3.4) a č. 5 (opatrenie č. 5.1) – konečnými 

prijímateľmi boli organizácie kapitoly MPSVR SR – odbor správy a prevádzky ministerstva, SIA 

a FSR. V prioritnej osi č. 5 boli zazmluvnené 4 projekty v sume 4 594 523 eur. Výdavky v 

kategóriách 630 a 640 boli čerpané najmä v  rámci imlementácie OP ZaSI na  prioritnej č. 1 

(opatrenie 1.1.) na aktívnu politiku trhu práce - Národné projekty prijímateľom ÚPSVR.  

 

Výdavky v hlavnej kategórii 700 - kapitálové výdavky boli pouţité  v kategórii 710 - 

obstarávanie kapitálových aktív  na obstaranie softvéru, licencií, prevádzkových strojov 

a zariadení, ako aj výpočtovej techniky (v sústave ÚPSVR bol  financovaný nákup licencií 

programového vybavenia - rôzne moduly pre podporu procesov zamestnávania občanov EÚ a 

mimo EÚ, podpora procesov pre odborné poradenstvá a pod. v rámci NP X-2 SR). V kategórii 

720 – kapitálové transfery boli poskytnuté najmä občianskym zdruţeniam a obciam na nákup 

prevádzkových strojov a zariadení a na obstaranie výpočtovej techniky.  

 

Odbor PJ ESF čerpal výdavky predovšetkým v kategóriách 640, 710 a 720, výdavky  boli 

poskytnuté  na dopytovo – orientované projekty prijímateľom z verejného a súkromného sektora, 

ktorí implementujú projekty v súlade s OP ZaSI (prioritná os č. 1- opatrenie 1.2, prioritná os č. 2 

a č. 3). 

 

V roku 2011 bolo zo strany certifikačného orgánu MF SR schválených 32 súhrnných 

ţiadostí o platbu v sume 167 522 012 eur (výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR).   
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V decembri 2011 rozpočtovým opatrením č. 60/2011 MF SR povolilo prekročenie limitu 

výdavkov kapitole MPSVR SR v sume 41 563 356 eur, z toho prostriedky EÚ vo výške 

34 867 333 eur a prostriedky  na spolufinancovanie zo ŠR v sume  6 696 023 eur.  Týmto 

opatrením sa v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách uvoľnili prostriedky 

z predchádzajúcich rokov, t.j. prostriedky viazané v roku 2010 na pouţitie v roku 2011. 

Uvoľnené finančné prostriedky neboli vyčerpané a taktieţ ich nebolo moţné zaviazať na pouţitie 

do ďalších rokov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Zhodnotenie skutočností za programové obdobie 2007-2013 OP ZaSI: 

 

Sekcia riadenia ESF, ktorá vykonáva úlohy riadiaceho orgánu, v roku 2011 

implementovala projekty programového obdobia 2007-2013 OP ZaSI.. Pri OP ZaSI sa 

prostredníctvom ESF implementovali národné projekty, dopytovo – orientované projekty 

a projekty technickej pomoci.  

 

Riadiaci orgán implementoval v rámci OP ZaSI národné projekty a projekty technickej 

pomoci. Zazmluvnených bolo 17 národných projektov v 4 prioritných osiach v celkovej sume 

222 029 461 eur spolu za prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR. Najviac projektov bolo 

zazmluvnených pre prijímateľa ÚPSVR (11 projektov v sume 191 322 036 eur). Ďalej bol 

zazmluvnený projekt Terénna sociálna práca, ktorý bude realizovaný cez FSR s alokáciou 30 mil. 

eur a projekty na Budovanie kapacít (NIP, MF SR a MV SR) v opatreniach č. 4.1 a 3.3 (spolu 5 

projektov v sume 707 425 eur). Proces prijímania, hodnotenia, schvaľovania ţiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a uzatvárania zmlúv o NFP prebiehal podľa 

stanoveného plánu. Rozpracované projekty na riadiacom orgáne, ktoré sa nestihli kontrahovať ku 

koncu roka 2011 z rôznych dôvodov (dopracovanie projektov zo strany prijímateľa, zdĺhavý 

formálny proces schvaľovania, prehodnocovanie plánu projektov a iné) sa budú zazmluvňovať 

v roku 2012. V roku 2011 sa prehodnotili uţ zazmluvnené projekty a následne bolo zo strany 

MPSVR SR pri niektorých projektoch odstúpené od zmlúv a niektoré národné projekty boli 

ukončené dohodou medzi prijímateľom a riadiacim orgánom.  

 

Prehľad zazmluvnených národných projektov podľa prioritných osí: 
(v eurách) 

Prioritná os Počet zazmluvnených projektov Suma zazmluvnených projektov (zdroje EÚ a ŠR spolu) 

1 7 168 684 407 

2 3 50 827 676 

3 4 1 861 608 

4 3 655 770 

 

V rámci OP ZaSI implementovali dopytovo-orientované projekty dva 

sprostredkovateľské orgány – SIA a FSR.  

 

FSR v  roku 2011 vyhlásil dve  výzvy v  objeme 1 714 700 eur (1 v prioritnej osi č. 2 

v sume 1 500 000 eur a 1 v prioritnej osi č. 3 s celkovou alokáciou 214 700 eur). Okrem toho  

FSR zazmluvňoval aj projekty z výziev vyhlásených v roku 2010, a  to v prioritných osiach č. 2 

a č. 3 v celkovej hodnote NFP 5 669 756 eur. Spolu bolo zazmluvnených 75 dopytovo- 

orientovaných projektov (74 projektov v prioritnej osi č. 2 a 1 projekt v prioritnej osi č. 3).  

 

SIA zazmluvnila finančné prostriedky z výziev vyhlásených v rokoch 2009 a 2010 

v celkovej hodnote NFP 2 149 918 eur. V roku 2011 bolo v rámci SIA zazmluvnených 
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17 dopytovo - orientovaných projektov, a to 6 projektov v prioritnej osi č.1, 4 projekty 

v prioritnej osi č. 3 a 7 projektov v prioritnej osi č. 4.  

 

V roku 2011 boli zo strany sprostredkovateľských orgánov zrušené viaceré výzvy 

vyhlásené v roku 2010. Ide o 4 výzvy (3 zo strany SIA v prioritnej osi č. 1 s celkovou alokáciou 

30 mil. eur a 1 zo strany FSR v prioritnej osi č. 2 s celkovou alokáciou 11 078 000 eur).   

 

V rámci OP ZaSI sa technická pomoc implementovala v prioritných osiach č. 3 (opatrenie 

č. 3.4) a 5 (opatrenie č. 5.1). V roku 2011 boli zazmluvnené 4 projekty v sume 4 594 523 eur v  

prioritnej osi č. 5. Projekty technickej pomoci sa realizovali podľa plánu a v rámci celého 

programu mali najvyššie čerpanie a kontrahovanie.   

 

Pri OP ZaSI boli zo strany Odboru PJ ESF v roku 2011 vyplatené zálohové platby 

v celkovej sume 76,5 mil. eur za zdroje EÚ a ŠR. Suma certifikovaných zúčtovaní zálohových 

platieb predstavovala sumu 74,2 mil. eur (sú v nej aj zúčtovania záloh poskytnutých v rokoch 

2009 a 2010). Z uvedeného vyplýva, ţe zálohové platby sa v rámci programu zúčtovávali 

plynule.  

 

Stav kontrahovania a čerpania (certifikované súhrnné ţiadosti o platbu) OP ZaSI 

k 31. 12. 2011 v rámci prioritných osí  
                                                                                                                                                                        (v eurách) 

OP ZaSI 

Alokácia 

2007-2013 

Kontrahované z 

celkovej alokácie  

k 31.12.2011 

% kontrahovania 

z celkovej 

alokácie 

Čerpanie k 

31.12.2011 

(schválené SŢP) 

% čerpania 

z celkovej 

alokácie 

Prioritná os 1 667 555 530 599 462 644 89,8 % 301 900 970 45,8 % 

Prioritná os 2 220 941 177 155 710 282 70,5 % 28 299 550 12,8 % 

Prioritná os 3 20 943 033 17 883 744 85,4 % 8 630 701 41,2 % 

Prioritná os 4 96 158 353 61 921 062 64,4 % 25 623 964 26,7 % 

Prioritná os 5  (TA) 31 815 530 28 829 458 90,6 % 19 821 153 62,3 % 

Spolu 1 037 413 623 863 807 190 83,3 % 384 276 339 37,0 % 

 

V uvedenej tabuľke sú pri kontrahovaní zahrnuté všetky projekty OP ZaSI k 31. 12. 2011 

- národné projekty (68), dopytovo - orientované projekty z výziev SIA a FSR (1 379) a projekty 

technickej asistencie (40). V tabuľke nie sú zahrnuté  v stĺpci kontrahované z celkovej alokácie 

mimoriadne ukončené projekty, pri ktorých bolo zo strany MPSVR SR alebo SORO odstúpené 

od zmluvy alebo boli ukončené dohodou – ide o celkovo 20 národných projektov, 8 pilotných 

projektov (sociálne podniky), 95 dopytovo - orientovaných projektov a 2 projekty technickej 

asistencie. Celkovo suma týchto mimoriadne ukončených projektov je 93,1 mil. eur.  Pri 

alokáciách a kontrahovaní sú sumy spolu za prostriedky EÚ a ŠR (NFP). 

 

V súvislosti so zabezpečením  realizácie projektov OP ZaSI v organizáciách ústrednej 

správy  boli 40 rozpočtovými opatreniami MF SR na základe ţiadostí MPSVR SR  presunuté do 

jednotlivých kapitol ŠR finančné prostriedky v sume 4 755 498 eur, z toho prostriedky z  

rozpočtu  EÚ v sume 4 042 173 eur a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 713 325 

eur. Výdavky boli presunuté do  kapitoly MF SR pre Daňové riaditeľstvo SR (1 452 721 eur), pre 

Colné riaditeľstvo SR (1 102 571 eur), do kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

(1 506 282 eur), Ministerstva zdravotníctva SR (676 003 eur) a Kancelárie Národnej rady SR 

(17 921 eur). 
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Čerpanie prostriedkov rozpočtovaných na ERDF 

 (v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 
Skutočnosť 

2010 

ERDF - 2. programové obdobie (11S1) 0 11 883 074 11 883 074 100,0 0 

Spolufinancovanie zo ŠR - 2. pr. obdobie (11S2) 0 2 097 013 2 097 013 100,0 0 

Spolufinancov. zo ŠR pro rata - 2. pr. obd. (11S3) 0 1 796 210 1 796 210 100,0 0 

ERDF z predch. roka - 2. progr. obdobie (13S1) 0 13 184 13 184 100,0 8 611 

Spoluf. zo ŠR z predch. roka - 2. pr. obd. (13S2) 0 2 327 2 327 100,0 1 520 

ERDF - 2. progr. obdobie spolu (11S1+13S1) 0 11 896 258 11 896 258 100,0 8 611 

Spolufinancov. zo ŠR spolu (11S2+11S3+13S2) 0 3 895 550 3 895 550 100,0 1 520 

ERDF - 2. progr. obd. vrátane spolufin. zo ŠR 

(11S1+11S2+11S3+13S1+13S2) 0 15 791 808 15 791 808 100,0 10 131 

 

Výdavky ERDF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli  čerpané 

v sume 15 791 808 eur (100,0 %)  

 

- v podprograme 0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej 

úrovni MF SR – MPSVR boli čerpané na realizáciu projektu Elektronické sluţby MPSVR SR na 

úseku správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. na poradenské 

a konzultačné sluţby, na zabezpečenie komunikácie v rámci ITMS, monitorovanie projektu, na 

dodávky licencií, softvéru a operatívneho riadenia (15 756 226 eur), z toho prostriedky ERDF 

(11 866 014 eur), spolufinancovanie zo ŠR (2 094 002 eur) a spolufinancovanie zo ŠR PRO 

RATA (1 796 210 eur), 

 

- v prvku 07C040G Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť 

príleţitostí - MVRR SR (5 380 eur) a podprograme 0AT04 Hodnotenie a štúdie – MPSVR SR 

(10 131 eur) na vykonanie hodnotenia zameraného na uplatňovanie rovnosti príleţitostí 

v štrukturálnych fondoch a vypracovanie hodnotiacej správy v rámci projektu Zabezpečenie 

hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitosti v ŠF a KF v programovom 

období 2007 – 2013, 

 

- v  prvku 07E0301 Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť – Aparát ministerstva (20 071 eur) 

v rámci projektu Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť 

príleţitosti v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 na vykonanie hodnotenia zameraného 

na uplatňovanie rovnosti príleţitostí v ŠF a vypracovanie hodnotiacej správy vo forme tlačenej 

broţúry v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj na elektronickom nosiči. 

 

Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Rakúsko pre konečného prijímateľa ÚPSVR boli čerpané v sume 13 430 eur .  
 (v eurách) 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2011 

Plnenie 

v % 

Skutočnosť 

2010 

Spolufinancovanie zo ŠR (11B5) 0 13 430 13 430 100,0 0 

Spolufinanc. zo ŠR z predch. rokov (13B5) 0 0 0 0 14 150 

Progr. európskej úz. spolupráce  (11B5+13B5) 0 13 430 13 430 100,0 14 150 

 

Mimorozpočtové výdavky na zdroji 35 – zahraničné granty boli v sume 371 860 eur 

pouţité na aktivity v zmysle príslušných zmlúv a dokumentov  (uvedené v časti 1.2.2.).  
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Mimorozpočtové výdavky na zdroji 37 – programy európskej územnej spolupráce 

programového obdobia 2007 – 2013 predstavujú sumu 22 955 eur (uvedené v časti 1.2.2.). 

 

Príspevková organizácia CV MPSVR SR čerpala výdavky z rozpočtu EÚ v sume 

2 891 654 eur a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR 510 848 eur. Výdavky  boli čerpané na 14 

národných projektov realizovaných v rámci podprogramov 06G15 Podpora rastu zamestnanosti, 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, 06G17 Budovanie 

kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a 07C08 Podpora sociálnej inklúzie.  

 

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 
(v eurách) 

Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy spolu 156 478 584 194 064 524 225 232 455 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 136 229 652 177 315 592 207 026 336 

Výdavky spolu 2 009 192 040 2 072 695 080 2 026 331 581 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 136 229 652 189 532 386 154 659 927 

Saldo príjmov a výdavkov -1 852 713 456 -1 878 630 556 -1 801 099 126 

z toho: z prostriedkov EÚ 0 -12 216 794 52 366 409 

 

V porovnaní so skutočne dosiahnutými výsledkami predchádzajúceho roka bol 

v schválenom rozpočte zaloţený celkový rast príjmov o 89 739 399 eur a pokles výdavkov 

o 15 429 770 eur. 

 

 V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2011 boli obsiahnuté finančné vzťahy k rozpočtu 

EÚ, a to očakávané rozpočtové príjmy z rozpočtu EÚ v celkovej sume 136 229 652 eur  

a výdavky kryté prostriedkami EÚ v rovnakej sume.  

 

Schválený rozpočet príjmov celkom bol v sume 156 478 584 eur. V štruktúre príjmov bol 

záväzný ukazovateľ rozpočtovaný v sume 20 248 932 eur vyšší o 15,6 % (2 735 399 eur) 

v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2010. Podstatnú časť nedaňových príjmov tvorili 

vrátené platby z poskytnutých dávok sociálnej pomoci a z príspevkov poskytnutých v rámci 

aktívnej politiky trhu práce, odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím, príjmy z pokút uloţených orgánmi štátneho dozoru v oblasti inšpekcie 

práce a iné. Príjmy z rozpočtu EÚ v sume 136 229 652 eur sa na celkových príjmoch kapitoly 

podieľali 87,1 % s nárastom oproti schválenému rozpočtu roku 2010 o 7 083 969 eur (5,5 %).  

 

 Schválený rozpočet výdavkov v sume 2 009 192 040 eur bol o 2,1 % (41 503 910 eur) 

vyšší oproti roku 2010. Zameraný bol najmä na oblasť sociálnej inklúzie, výkon štátnej správy na 

úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti, podporu rastu zamestnanosti a aktívnu 

politiku trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti.  

 

V priebehu roka na základe jednotlivých rozpočtových opatrení došlo k úprave 

schválených príjmov a výdavkov. Schválené príjmy boli zvýšené o 37 585 940 eur a upravené na  

194 064 524 eur a celkové výdavky boli zvýšené o 63 503 040 eur na 2 072 695 080 eur. 

Pôvodný rozpočtovaný schodok vo výške 1 852 713 456 eur bol upravený na 1 878 630 556 eur. 

 

 V skutočnosti dosiahli celkové príjmy sumu 225 232 455 eur, čo je o 68 753 871 eur viac 

oproti schválenému rozpočtu a o 31 167 931 eur viac v porovnaní s upraveným rozpočtom. 

Celkové príjmy boli o 158 493 270 eur (237,5 %) vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Záväzný 

ukazovateľ (zdroj 111) bol plnený v sume 16 940 998 eur (nárast o 394 387 eur), príjmy prijaté 
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z rozpočtu EÚ 207 026 336 eur (nárast o 158 314 924 eur), príjmy zo spolufinancovania zo ŠR  

235 587 eur (pokles o 247 069 eur) a mimorozpočtové príjmy 1 029 534 eur (nárast o 31 028 

eur). 

  

Celkové výdavky boli čerpané v sume 2 026 331 581 eur a boli o 17 139 541 eur vyššie 

oproti schválenému rozpočtu a o 46 363 499 eur niţšie oproti upravenému rozpočtu. 

V porovnaní s rokom 2010 sa celkové výdavky zvýšili o 1 709 771 eur (0,1 %). Výdavky kryté 

prostriedkami z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 154 659 927 eur (nárast o 18 988 764 eur),  

výdavky ŠR 1 870 646 099 eur (pokles o 17 323 478 eur),  z toho spolufinancovanie zo ŠR  

28 664 594 eur (nárast o 4 866 199 eur) a mimorozpočtové prostriedky 1 025 555 eur (nárast o 

44 485 eur). 

  

Výsledný schodok dosiahol 1 801 099 126 eur, je o 51 614 330 eur niţší oproti 

schválenému rozpočtu a o 77 531 430 eur niţší oproti upravenému rozpočtu. Medziročne sa 

zníţil o 156 783 499 eur (8,0 %).  

  

Podrobnejšie hodnotenie príjmov a výdavkov je uvedené v príslušných častiach. 

 

1.5. Finančné operácie 

 

Na základe usmernenia MF SR odviedol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky na 

účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa príjmy z finančných operácií s finančnými aktívami 

v sume 762,75 eur. Ide o príjmy zo splácania pohľadávok z aktívnej politiky zamestnanosti 

z poskytnutých návratných finančných príspevkov na spoločensky účelné pracovné miesta od 

príjemcov, ktorým boli poskytnuté v zmysle § 95 zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. 

o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, t. j. poskytnuté návratné príspevky z aktívnej 

politiky zamestnanosti do 31. 12. 1996. 

 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 

Schválený ročný limit miezd, platov, sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní 

v sume 96 259 247 eur bol rozpočtovými opatreniami a refundáciami zvýšený na 101 759 591 

eur, z toho zdroj 111 (prostriedky ŠR) 97 622 342 eur, spolufinancovanie zo ŠR 620 587 eur 

a prostriedky EÚ 3 516 662 eur. Skutočné čerpanie miezd, platov, sluţobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní predstavuje 101 757 975 eur  (100,0 %). Prostriedky zo ŠR 

(zdroj 111) boli čerpané v sume 97 620 726 eur (100,0 %), prostriedky z rozpočtu EÚ 3 516 662 

eur (100,0 %) a  spolufinancovanie zo ŠR 620 587 eur (100,0 %).  V porovnaní s rokom 2010 

boli výdavky niţšie o 7 293 853 eur, výdavky ŠR (zdroj 111)  niţšie o 7 466 312 eur. Pokles 

čerpania mzdových prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku súvisí s prijatými opatreniami, 

vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti  zefektívnenia činnosti organizácie 

verejnej správy, na základe ktorých bol rozpočet výdavkov na mzdy a platy na rok 2011 zníţený 

o 10 %. Zo zníţenia výdavkov na mzdy bolo vylúčených  1 307 pedagogických a ďalších  223 

zamestnancov DeD z dôvodu stabilizovania personálu a zabezpečenia optimálnej starostlivosti 

o deti a výkonu súdnych rozhodnutí v štátnych DeD. Na medziročnom poklese  výdavkov na 

mzdy a platy sa  prejavilo i ukončenie obdobia dočasne zvýšeného stavu zamestnancov z dôvodu 

hospodárskej krízy o 350 osôb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

 Uznesením vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2011 aţ 2013 bol pre kapitolu MPSVR SR schválený limit počtu zamestnancov  11 979 
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osôb. Na základe poţiadavky ministerstva, MF SR  v priebehu roka počet zamestnancov 

rozpočtových organizácií rezortu zvýšilo o 235 osôb, z toho 200 pre úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny (zosúladenie so skutočnosťou) a 35 pre SIA a FSR z dôvodu vyššieho počtu 

implementovaných projektov OP ZaSI. Úprava  počtu zamestnancov bola bez  dopadu  na 

výdavky ŠR. 

 

 V roku 2011 zamestnával rezort MPSVR SR v rozpočtovej sfére v priemernom 

prepočítanom počte  12 135 zamestnancov (v štátnej sluţbe 7 269 a pri výkone práce vo 

verejnom záujme 4 866), čo je v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov rezortu  

(12 212)  menej o 77 zamestnancov (0,6 %). Na neplnení počtu zamestnancov sa podieľali najmä 

sústava ÚPSVR počtom 21 osôb, sústava NIP  21 osôb a SIA 13 osôb. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom bol počet zamestnancov niţší o 934 osôb. 

  

Priemerný mesačný plat v rezorte dosiahol  sumu 699 eur, čo je v porovnaní 

s plánovaným  priemerným platom  (694 eur) len nepatrné zvýšenie a to z dôvodu pouţitia časti 

mzdových prostriedkov z neobsadených pracovných miest.  

  
Vývoj priemerného platu v rozpočtových organizáciách      

 (v eurách) 

organizácia IPR RSZP CMPODM FSR SIA NIP ÚPSVR ústredný orgán 

rok 2010 675 658 1 050 1 030 1 161 844 663 1 240 

rok 2011 698 645 1 050 1 182 1 250 847 662 1 307 

 

 

 
 

        

         

         
 

 

 

 

 

 

Rozpočtové organizácie čerpali platové plnenia do výšky 100 % rozpočtovanej sumy, a to 

IPR pri počte 113 zamestnancov v sume 947 012 eur, RSZP pri počte 31 zamestnancov v sume 

239 946 eur, CMPODM pri počte 16 zamestnancov v sume 201 629 eur, FSR pri počte 78 

zamestnancov v sume 1 106 118 eur, SIA pri počte 103 zamestnancov v sume 1 545 405 eur, 

sústava NIP pri počte 469 zamestnancov (z toho 54 v NIP a 415 v IP) v sume 4 769 581 eur (z 

toho 604 460 eur v NIP a 4 165 121 eur v IP) a sústava ÚPSVR pri počte 10 938 zamestnancov 

(z toho 336 v ústredí, 10 602 v úradoch práce a DeD) v sume 86 877 901 eur (z toho v ústredí  

3 806 456 eur, v úradoch práce a DeD 83 071 445 eur).  

 

 Ústredný orgán  v porovnaní s limitom  počtu zamestnancov 393 zamestnával 

v priemernom prepočítanom počte 387 zamestnancov. Upravený rozpočet miezd, platov, 

sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo zdroja 111  v sume 4 420 675 eur bol 

čerpaný v sume 4 420 661 eur. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov vrátane 

spolufinancovania zo ŠR (247 458 eur) a prostriedkov EÚ (1 402 264 eur) predstavovalo sumu 

6 070 383 eur (100,0 %). Uvedenému skutočnému čerpaniu platových plnení a počtu 

zamestnancov zodpovedal dosiahnutý priemerný plat 1 307 eur, čo je zvýšenie oproti roku 2010 
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o 67 eur (v rámci úsporných opatrení bolo oproti 10 % zníţeniu objemu mzdových prostriedkov 

vykonané 12 % zníţenie stavu zamestnancov, čo prispelo k zvýšeniu priemerného platu). 

 
Príspevkové organizácie vykázali mzdové náklady v sume 538 712 eur pri priemernom 

prepočítanom počte 40 zamestnancov. IVPR čerpal mzdové náklady vrátane mimorozpočtových 

zdrojov v sume 295 242 eur, čo pri prepočítanom počte 24 zamestnancov predstavuje priemerný 

plat  1 025 eur. CV MPSVR čerpalo mzdové náklady vrátane prostriedkov zo zdroja EÚ v sume 

243 470 eur, čo pri počte 16 zamestnancov predstavuje priemerný plat 1 268 eur.  

 

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 

Odbor kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru MPSVR SR v rámci svojej činnosti 

organizoval a vykonával v rozsahu pôsobnosti ministerstva následnú finančnú kontrolu v zmysle 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisov a pravidiel ES a SR, ktoré upravujú 

oblasť štrukturálnych fondov, ako aj financovanie z verejných zdrojov a spolupracoval pri 

výkone vládneho auditu na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom financií SR a 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 22. 1. 2009. 

 

 Zabezpečovanie výkonu následnej finančnej kontroly bolo zamerané na dodrţiavanie 

rozpočtovej disciplíny, účinného a efektívneho hospodárenia s prostriedkami ŠR s orientáciou aj 

na čerpanie a pouţitie dotácií poskytnutých občianskym zdruţeniam na ich činnosť a aktivity. 

Kontrolné akcie boli zameriavané na dodrţiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vrátane prostriedkov EÚ, 

v koordinácii a súčinnosti s MF SR a Správami finančnej kontroly v SR a na dodrţiavanie 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

V roku 2011 bolo vykonaných 17 finančných kontrol a auditov, z toho 2 vládne audity 

prostriedkov EÚ, 14 následných finančných kontrol prostriedkov ŠR a  1 overenie splnenia 

odporúčaní a prijatých opatrení z vykonaných  následných finančných kontrol. 

 

V roku 2011 bolo vykonaných 15 finančných kontrol, z toho 14 následných finančných 

kontrol prostriedkov ŠR a 1 overenie splnenia odporúčaní a prijatých opatrení z vykonaných 

následných finančných kontrol. Odbor kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru MPSVR SR 

spolupracoval pri výkone 2 vládnych auditov prostriedkov EÚ. 

 

Na základe výsledkov vykonaných následných finančných kontrol a vládnych auditov  

bolo kontrolovaným subjektom a auditovaným osobám uloţené prijať  účinné opatrenia na 

nápravu zistených nedostatkov a následne ich predloţiť kontrolnému orgánu a auditujúcemu 

orgánu. Kontrolované subjekty a auditované osoby boli súčasne  zaviazané kontrolnému orgánu a 

auditujúcemu orgánu predloţiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a vládnym auditom a o odstránení príčin 

ich vzniku, vrátane uplatnenia právnej zodpovednosti. Výsledky kontroly a vládneho auditu  boli 

v odôvodnených prípadoch odstúpené na ďalšie konanie príslušnej správe finančnej kontroly 

prípadne Úradu pre verejné obstarávanie. Plnenie opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi 

na nápravu nedostatkov bude predmetom následnej kontroly z úrovne ministerstva. Rovnako 
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overenie zohľadnenia odporúčaní a splnenia opatrení bude predmetom dokumentárneho 

overovania, súčasťou výkonu iného vládneho auditu alebo samostatného vládneho auditu. 

 

V roku 2011 boli vykonané externé kontroly a audity: 

 

 - kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonaná Úradom vlády 

SR,  

 

- kontrola realizácie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (NFP) uzatvorenej 

medzi ministerstvom a L.A.X. media s. r. o. Ţilina na projekt „RPQ – Budovanie kvocientu 

rovnosti príleţitostí  muţov a ţien“ (ITMS 11220200065), vykonaná  Úradom vlády SR,  

 

- komplexná kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 149 ods. 1 zákona č. 

311/2011 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 49 zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vykonaná  Slovenským 

odborovým zväzom verejnej správy a kultúry Bratislava, 

 

- kontrola dodrţiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, vykonaná Úradom na ochranu osobných údajov SR, 

 

- vládny audit č. A394, K2502 na úrovni MPSVR SR (Riadiaci orgán a Odbor PJ ESF), SORO - 

SIA, sústavy ÚPSVR za účelom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke 

operácií v rámci OP ZaSI, vykonaný MF SR, odborom kontroly, vládneho auditu a štátneho 

dozoru MPSVR SR, KPMG Slovensko, s.r.o. a SFK Bratislava, 

 

- vládny audit č. A380, K2360 na úrovni MPSVR SR (Riadiaci orgán a Odbor PJ ESF), SORO - 

SIA, SORO – FSR a ÚPSVR za účelom získania uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného 

systému OP ZaSI vykonaný KPMG Slovensko, s.r.o.,  odborom kontroly, vládneho auditu 

a štátneho dozoru MPSVR SR a SFK Bratislava, 

 

- vládny audit  č. MF/013994/2011-1431 s cieľom overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 

a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, overiť efektívnosť a účinnosť finančného 

riadenia, zúčtovania finančných vzťahov so ŠR a ďalších skutočností ustanovených osobitnými 

predpismi za roky 2008 aţ 2010 v subjekte MPSVR SR, vykonaný MF SR, 

 

- vládny audit  č. D3 zameraný na uistenie o primeranej kvalite vykonávania vládneho auditu 

a dostatočnej úrovni spoľahnutia sa orgánu auditu na prácu spolupracujúcich orgánov podľa § 3 

písm. c) a g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v subjekte MPSVR SR (odbor 

kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru a odbor vnútorného auditu), vykonaný MF SR,  

 

- kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci OP ZaSI, vykonaná Najvyšším 

kontrolným úradom SR. 

 

Na základe výsledkov externých kontrol prijalo ministerstvo príslušné opatrenia na 

nápravu, o plnení ktorých v zmysle záverov z vykonaných kontrol ministerstvo informovalo 

príslušný orgán. 

 



 42 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Odbor kontroly ÚPSVR vykonal 13 vnútorných kontrol, z toho 2 na ústredí a 11 na 

úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a 5 kontrol vo vonkajších subjektoch. 

 

 V oblasti sluţieb zamestnanosti bolo vykonaných 10 kontrol, v oblasti sociálnych vecí 2 

kontrolné akcie, v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelených zo ŠR resp. ESF 

bolo na ústredí a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vykonaných 6 kontrolných akcií.  

 

V oblasti sluţieb zamestnanosti boli najčastejšími porušeniami nedodrţanie 30, resp. 90- 

dňovej lehoty na vyplácanie príspevku zo strany úradu,  porušenie  § 9 zákona NR SR č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  pri výkone predbeţnej finančnej 

kontroly, porušenie registratúrneho poriadku, ďalej nedodrţanie interných pokynov, vydaných za 

základe všeobecne záväzných právnych predpisov a porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách. Vo vonkajších subjektoch najčastejšie boli 

porušenia podmienok dohôd, resp. zmlúv zo strany kontrolovaného subjektu, najmä v tom, ţe 

kontrolovaný subjekt nepredkladal doklady na úrad, resp. na ústredie.  

 

 V oblasti sociálnych vecí boli zistené porušenia pri stanovení príjmu, splnení podmienok 

nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi, uplatnení si zákonných nárokov, preddavkovom 

priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a vyplácaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi. 

Ďalej boli zistené nedostatky v súvislosti s nesprávnym stanovením príjmu na účely poskytnutia 

peňaţných príspevkov na kompenzáciu, s nedoloţením dokladov preukazujúcich, ţe doklady 

vystavili osoby, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných 

motorových vozidiel, pomôcky, zdvíhacích zariadení alebo vykonávanie stavebných prác 

a s nedoloţením dokladov o príjme. Taktieţ bolo zistené nevykonávanie predbeţnej finančnej 

kontroly podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole a nevyznačovanie právoplatnosti na 

rozhodnutiach v zmysle zákona o správnom konaní. 

 

 V oblasti hospodárenia bolo zistené nedodrţiavanie § 3 ods. 2, 9 zákona č. 278/1993 

o správe majetku štátu, nakoľko úrad, ako správca majetku štátu nevyuţil všetky právne 

prostriedky na dostatočnú evidenciu a ochranu majetku štátu, porušenie ustanovení zákona NR 

SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri pouţití vlastného osobného motorového vozidla 

na sluţobné účely..  

 

 Opatrenia prijaté na základe zistených nedostatkov budú predmetom kontrol plnenia 

opatrení na odstránenie nedostatkov v nasledujúcom období. 

 

Na ústredí boli vykonané externé kontroly: 

 

- Sekcia riadenia ESF MPSVR SR vykonala kontroly na mieste – overenie oprávnenosti 

výdavkov Národného projektu NP XXV-2 Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa,  NP XXV 

Príspevok na sluţbu starostlivosti o dieťa, NP V-2 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie, NP I-

2/A Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Porušenia 

s finančným dopadom neboli zistené. V prípade ostatných zistení boli prijaté opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov, 

 

- Správa finančnej kontroly vykonala vládny audit v zmysle ustanovenia § 35b zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov za roky 2008-2010. Ústredie prijalo účinné opatrenia 

(celkom 13 opatrení) vo všetkých oblastiach, v ktorých boli zistené nedostatky a zaslalo správu 

o ich splnení, 

 

- MPSVR SR vykonalo kontrolu so zameraním na problematiku súčinnosti a spolupráce 

organizačných zloţiek Sociálnej poisťovne, ústredia a vybraných úradov v procese zúčtovania 

dávok sociálneho poistenia s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi. 

Ústredie prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,  

 

- MPSVR SR vykonalo následnú finančnú kontrolu prostriedkov ŠR a prostriedkov EÚ 

zameranú na dodrţiavanie postupov stanovených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými 

predpismi upravujúcimi oblasť realizácie verejného obstarávania. Kontrola nebola do 31.12.2011 

ukončená. 

  

Národný inšpektorát práce 

 

Na IP Košice bolo začaté správne konanie Úradom pre verejné obstarávanie Bratislava 

podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci 

uloţenia pokuty podľa § 149 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 

14. 11. 2008. 

 

Na IP Nitra bol Správou finančnej kontroly  vykonaný  vládny audit za roky 2008 – 2010. 

Predmetom bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších 

skutočností ustanovených osobitnými predpismi. Vládnym auditom  neboli zistené ţiadne 

nedostatky. 

 

NIP vykonal kontrolu  

- na IP Trenčín  zameranú na verejné obstarávanie, finančné účtovníctvo a na dodrţiavanie 

správnosti pouţitia verejných prostriedkov. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté 

opatrenia, 

 

- na IP Prešov následnú finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami. Kontrolou 

predloţených dokladov neboli zistené nedostatky, 

 

- na IP Trnava následnú finančnú kontrolu vo vzťahu k pouţitiu poskytnutých verejných 

prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 

 

Sociálna implementačná agentúra 

 

Správou finančnej kontroly bol v organizácii vykonaný vládny audit hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti 

a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi za  

obdobie rokov 2008 – 2010. V rámci vykonaného auditu boli zistené nedostatky, závaţnosť 

ktorých bola vyhodnotená ako nízka. Všetky zistené nedostatky boli priebeţne odstránené.  
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Fond sociálneho rozvoja 

Zameranie činnosti vnútornej kontroly a sťaţností bolo orientované na výkon následnej 

kontroly, ako súčasti jednotného a komplexného systému finančného riadenia zabezpečujúceho 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc na dodrţiavanie 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. V roku 2011 bolo 

vykonaných 10 vnútorných kontrol. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia, 

dokumentácia 2 kontrol bola postúpená na odbor kontroly ministerstva. 

V organizácii bol vykonaný vládny audit Získanie uistení o účinnosti riadiaceho a 

kontrolovaného systému OP ZaSI podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady ES 1083/2006, 

reaudit EK Overenie auditov operácií A321, A329 a systémového auditu  A343 a audit Kontrola 

štátneho rozpočtu, ktorej cieľom bolo overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. 

 

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých  

 

Na základe vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly Košice bol 

organizácii vyrubený odvod finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny podľa 

§ 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách v sume 10 303,39 eur a penále v sume 

10 303,39 eur. Za porušenie ustanovení § 19 ods. 3 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

organizácia uhradila pokutu v sume 2 000 eur. 

 

Centrum vzdelávania MPSVR SR 

 

Správa finančnej kontroly vykonala vládny audit hospodárenia za roky 2008 – 2011. Na 

základe správy z vládneho auditu bol uloţený odvod vo výške 6 766,86 eur za porušenie 

finančnej disciplíny, ktorý organizácia odviedla na príjmový účet MPSVR SR. 

 

 Vykonaná bola následná finančná kontrola prostriedkov ŠR a prostriedkov EÚ zameraná 

na projekt Národná sústava povolaní, Národný systém flexiistoty a národný projekt Centrum 

sociálneho dialógu. 

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny  

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 

Centrum pre medzinárodnoprávnu  ochranu  detí a mládeže  

 

V organizáciách boli v priebehu roka vykonávané len predbeţné finančné kontroly 

a kontroly pokladničnej hotovosti a cenín. 

 

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 

 
Účtovná hodnota majetku v rozpočtových organizáciách je v súvahe vykázaná po korekcii 

v sume 341 928 660 eur, z toho neobeţný majetok 141 036 185 eur a obeţný majetok  

200 394 101 eur. Časové rozlíšenie na strane aktív predstavuje sumu 498 374 eur, z toho náklady 

budúcich období 495 522 eur a príjmy budúcich období 2 852 eur. V porovnaní s rokom 2010 je 

účtovná hodnota majetku niţšia o 64 792 267 eur z dôvodu poklesu hodnoty obeţného majetku 

(pohľadávok).  Objemovo najvýznamnejšie poloţky v oblasti  neobeţného majetku predstavujú 

stavby (96 241 767 eur), z toho 79 755 346 eur stavby sústavy ÚPSVR, pozemky (14 434 438 
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eur), z toho 9 936 923 eur v sústave ÚPSVR, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

(1 459 764 eur), dopravné prostriedky (784 930 eur), softvér (3 912 883 eur) a oceniteľné práva 

(1 381 484 eur). Významnou poloţkou je obstaranie dlhodobého hmotného majetku (4 865 527 

eur), z toho 4 655 071 eur  predstavujú rozostavané stavby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

a DeD a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (15 177 083 eur). 

  

Pohľadávky rozpočtových organizácií sú vykázané v sume 188 880 212 eur, pričom 

opravné poloţky k nim sú v sume 115 747 586 eur z dôvodu, ţe je opodstatnený predpoklad, ţe 

ich dlţník neuhradí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú pohľadávky niţšie o 68 171 838 

eur (26,5 %). Pozostávajú z krátkodobých pohľadávok, ktoré sú tvorené pohľadávkami 

z nedaňových rozpočtových príjmov (151 868 139 eur), inými pohľadávkami (36 983 560 eur), 

poskytnutými prevádzkovými preddavkami (12 308 eur), pohľadávkami voči zamestnancom 

(9 237 eur) a ostatnými pohľadávkami (6 968 eur).  

 

Najväčší objem predstavujú krátkodobé pohľadávky sústavy ÚPSVR v sume 149 138 420 

eur, ktoré tvoria predovšetkým pohľadávky z aktívnej politiky zamestnanosti, aktívnej politiky 

trhu práce a aktívnych opatrení trhu práce (115 856 086 eur), a to pohľadávky z neplnenia 

podmienok dohôd uzatvorených do roku 1996, pohľadávky zo sociálnej oblasti (pohľadávky 

z dávok sociálnej pomoci a štátnych sociálnych dávok, pohľadávky vzniknuté 

nezaplatením úhrad za poskytovanú starostlivosť v DeD) a ostatné pohľadávky.  
 

Pohľadávky ÚPSVR po lehote splatnosti predstavujú 98,6 % (147 005 504 eur) 

z celkového objemu  pohľadávok. Najčastejšie sú pohľadávky vymáhané prostredníctvom 

rozhodovacieho orgánu (ide o súdne konania – exekučné, konkurzné, občianskoprávne, trestné, 

dedičské, obchodno-právne, prihlásenie pohľadávky do likvidácie, správne konanie), a to 

s objemom pohľadávok 100 149 947 eur (91 425 pohľadávok). Dobrovoľnou formou vymáhania 

(výzva na zaplatenie, dohoda o zaplatení pohľadávky, splátkový kalendár, iný spôsob 

vymáhania) sú vymáhané pohľadávky v objeme 12 662 964 eur (54 480 pohľadávok). Sústava 

ÚPSVR spravuje nedobytné pohľadávky (zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu 

nedostatku majetku povinného, ukončenie konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku 

úpadcu, ukončenia konkurzného konania po splnení rozvrhového uznesenia, ukončenia 

exekučného konania z dôvodu nedostatku majetku povinného, ukončenia dedičského konania, 

výmaz dlţníka z Obchodného registra, pohľadávky premlčané, pohľadávky, u ktorých došlo 

k preklúzií práva na výkon rozhodnutia, a pod.) v objeme 34 192 593 eur (7 232 pohľadávok).  

 

Pohľadávky sústavy NIP (2 714 963 eur) tvoria prevaţne pokuty vyrubené v blokovom 

a v správnom konaní za porušenie predpisov v oblasti BOZP a pracovno-právnych vzťahov. 

Inšpektoráty práce ako správny orgán zabezpečujú vymáhanie právoplatne uloţených pokút 

formou výziev na zaplatenie, exekučnými konaniami ako aj dohodami o splátkach.  

 

Pohľadávky  Odboru PJ RSF (36 892 313 eur) tvoria  neuhradené  súhrnné  ţiadosti 

o platbu  za rok 2010.  Pohľadávka voči MF SR sa zníţila oproti  sume z predchádzajúceho roka 

o 62 905 649 eur. 

 

Pohľadávky ministerstva (132 720 eur) tvorí hlavne vyplatené náhradné výţivné v zmysle 

zákona č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výţivnom a Fonde náhradného výţivného, ktoré sa 

vymáha od povinných osôb (42 563 eur) a pohľadávka voči bývalému dodávateľovi stravy HD 

Gastro (55 829 euro). Ďalšie pohľadávky RO sú objemovo nevýznamné. 
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 Záväzky rozpočtových organizácií boli vykázané v sume 343 695 088 eur, z toho rezervy 

4 397 703 eur (ostatné krátkodobé rezervy 4 231 478 eur a ostatné rezervy 166 225 eur), 

zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 323 062 624 eur (zúčtovanie odvodov príjmov RO 

do rozpočtu zriaďovateľa 73 086 618 eur a zúčtovanie transferov ŠR 249 976 006 eur), dlhodobé 

záväzky 352 491 eur tvorené záväzkami zo sociálneho fondu a krátkodobé záväzky 15 882 271 

eur. Krátkodobé záväzky pozostávajú najmä zo záväzkov voči dodávateľom (1 336 483 eur), 

zamestnancom (6 670 014 eur), orgánom sociálneho a zdravotného poistenia (4 468 747 eur), 

ďalej sú to iné záväzky (1 226 399 eur),  záväzky z nevyfakturovaných dodávok (541 176 eur) 

a ostatné záväzky.  

 

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach  

   

V účtovníctve kapitoly je vedený cenný papier za Technickú inšpekciu, a.s. V zmysle 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa Technická inšpekcia, a.s. zápisom do obchodného registra 14. júla 2006 

transformovala zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť, ktorej zakladateľom 

je štát so 100 % majetkovou účasťou. Cenný papier bol v roku 2011 vedený na účte 0610001 – 

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke v účtovnej hodnote aktuálne 

zapísaného základného imania v Obchodnom registri k 1. 1. 2009 v sume 2 049 293 eur. V roku 

2011 za účtovné obdobie 2010 boli pre MPSVR SR vyplatené dividendy v sume 23 246 eur. 

Tieto finančné výnosy z prijatých dividend boli zaúčtované na účte 6650001 – Dividendy 

z dlhodobého finančného majetku. 
 

Názov a sídlo spoločnosti, v ktorej má 

kapitola majetkový podiel  

Podiel na zákl. imaní     

     spoločnosti v % 

Podiel na hlasov. 

právach v % 

Účtovná hodnota podielu 

vykázaná v súvahe 

 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 

a)  Dcérske spoločnosti
 

    

Technická inšpekcia, a.s.,  

Trnavská cesta 56,  821 01  Bratislava 
100 100 2 049 293 2 049 293 

 

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

 

Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly MPSVR SR dosiahli celkové príjmy 

v sume 4 214 507 eur, z toho nedaňové príjmy v sume 138 741 eur, granty a transfery v sume 

4 075 766 eur. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR predstavujú 1 323 649 eur, z toho 

spolufinancovanie zo ŠR 484 206 eur, prostriedky EÚ 2 743 831 eur a iné zdroje 147 027 eur. 

 

 Výdavky príspevkových organizácií boli čerpané v sume 4 418 744 eur, z toho beţné 

výdavky v sume 4 414 572 eur a kapitálové výdavky v sume 4 172 eur. Z uvedenej sumy 

prostriedky ŠR predstavujú 1 349 457 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR 510 848 eur, 

prostriedky EÚ 2 891 654 eur a iné zdroje  177 633 eur. Organizáciám bol poskytnutý príspevok 

zo ŠR  (zdroj 111) na činnosť  v sume 839 443 eur, z toho IVPR v sume  524 299 eur a CV 

MPSVR SR v sume 315 144 eur. Nevyčerpaný príspevok IVPR vo výške 2 145,48 eur bude 

predmetom zúčtovania so ŠR za rok 2011. 
 (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie v 

% 

IVPR     

- príjmy 700 499 643 671 648 482 100,8 

- výdavky 700 499 650 821 646 959 99,4 

z toho:     
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 Beţné výdavky (600) 700 499 646 622 642 787 99,4 

Výdavky na mzdy a platy (610) 303 220 295 370 295 242 100,0 

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 115 323 109 956 108 720 98,9 

Tovary a sluţby (630) 275 928 232 155 229 685 98,9 

Beţné transfery (640) 6 028 9 140 9 140 100,0 

Kapitálové výdavky (700) 0 4 200 4 172 99,4 

CV MPSVR SR     

- príjmy 295 144 3 566 02 3 566 025 100,0 

- výdavky 295 144 3 771 785 3 771 785 100,0 

z toho:     

Beţné výdavky (600) 295 144 3 771 785 3 771 785 100,0 

Výdavky na mzdy a platy (610) 123 000 243 470 243 470 100,0 

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 37 746 133 712 133 712 100,0 

Tovary a sluţby (630) 133 698 3 391 884 3 391 884 100,0 

Beţné transfery (640) 700 2 719 2 719 100,0 

PO spolu     

- príjmy  995 643 4 209 696 4 214 507 100,1 

- výdavky 995 643 4 422 606 4 418 744 99,9 

 

 Účtovná hodnota majetku príspevkových organizácií je v súvahe vykázaná po korekcii 

v sume 759 762 eur, z toho neobeţný majetok 44 264 eur a obeţný majetok 676 622 eur. Časové 

rozlíšenie predstavuje sumu 38 876 eur, z toho náklady budúcich období 5 328 eur a príjmy 

budúcich období 33 548 eur. Poloţku v oblasti neobeţného majetku predstavujú samostatné 

hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (44 264 eur). Príspevkové organizácie neevidujú ţiadne 

krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky.  

 

 Záväzky príspevkových organizácií predstavujú 1 332 929 eur, z toho rezervy v sume 

36 600 eur (ostatné krátkodobé rezervy – prevaţne rezervy na nevyčerpané dovolenky), 

zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 267 294 eur (zúčtovanie transferov ŠR), dlhodobé 

záväzky 4 013 eur (záväzky zo sociálneho fondu) a krátkodobé záväzky 1 025 022 eur. Najväčší 

objem krátkodobých záväzkov predstavujú záväzky v evidencii CV MPSVR SR v sume 980 137 

eur voči dodávateľom (389 987 eur) a z dôvodu nevyfakturovaných dodávok (590 150 eur).  

 

Príspevkové organizácie dosiahli celkový kladný výsledok hospodárenia za rok 2011 

v sume 52 126 eur, z toho IVPR  záporný výsledok hospodárenia v sume 10 454 eur a CV 

MPSVR SR kladný výsledok hospodárenia v sume 62 580 eur. 

 

1.11. Záver 

 
V Návrhu záverečného účtu za rok 2011 je zdokumentovaný celoročný vývoj čerpania 

prostriedkov a hodnotené výsledky finančného hospodárenia kapitoly MPSVR SR. Vykonanými 

rozpočtovými opatreniami a hospodárnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov sa 

zabezpečila realizácia rozhodujúcich úloh kapitoly v súlade so záväzkami vyplývajúcimi 

z právnych noriem pre oblasť sociálnej politiky a sluţieb zamestnanosti pri dodrţaní záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu SR na rok 2011. 

 

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo pravidelne hodnotené. 

Mesačné informácie a štvrťročné správy boli predmetom rokovania porady vedenia MPSVR SR. 

Predkladané boli MF SR a NKÚ SR. 
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2. Tabuľková časť 
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3. Prílohy 

 

 

 

 

 

 


