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 Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 
 

 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2014 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok.  

 

 

1. Listom č. MF/007784/2014-441 z 21. 1. 2014 boli upravené záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR, príjmy o 684 000 eur a výdavky  v programe 07E Tvorba 

a implementácia politík o 606 933 eur. Týmto rozpočtovým opatrením boli zohľadnené 

zmeny realizované v roku 2013, ktoré neboli zapracované do rozpočtu pre rok 2014. 

Z dôvodu posilnenia boja proti nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu boli v súvislosti 

so  zvýšením  počtu  inšpektorov práce  o 36 osôb upravené príjmy  i  výdavky  o 684 tis. eur, 

z toho limit výdavkov na platy o 410 tis. eur. V nadväznosti na delimitáciu 4 zamestnancov  z 

MPSVR SR na ÚV SR v súvislosti s prechodom práv a povinností podľa §40w zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

zákona č. 313/2013 Z. z. boli viazané výdavky kapitoly v sume 77 067 eur z toho mzdy 

51 180 eur. Ďalej v súvislosti s finančným riadením ESF bol povolený presun 10 pracovných 

miest a výdavkov v sume 31 578 eur zo SORO (SIA) do aparátu ústredného orgánu. 

 

- hlavná kategória 200 (zdroj 111) + 684 000,00 eur 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 606 933,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) + 359 220,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 - 27 780,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 

k uzneseniu vlády SR č.588/2013 

+ 32 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 6 osôb 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 638 511,00 eur  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR 

- 31 578,00 eur 

 

2. Listom č. MF/007934/2014-441 zo  16. 1. 2014 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 102 086 819,86 eur a prekročenie 

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

26 700 312,22 eur. 

 

- kategória 340  + 102 086 819,86 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 102 086 819,86 eur 
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hlavná kategória 600   + 26 700 312,22 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 4 001 210,42 eur 

 (zdroj 13S2) + 4 985,33 eur 

 (zdroj 13T2) + 3 991 909,01 eur 

 (zdroj 13S3) + 4 316,08 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 22 699 101,80 eur 

 (zdroj 13S1) + 28 558,87 eur 

 (zdroj 13T1) + 22 670 542,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 3 349 218,61 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 22 016 690,30 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 390 113,68 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 679 709,19 eur 

06G18 Technická pomoc + 226 720,16 eur 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj  elektronických služieb na 

centrálnej úrovni MF SR- MPSVR SR 

+ 37 860,28 eur 

 

3. Listom č. MF/009296/2014-441 zo  6. 2. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR - viazaním limitu účelových prostriedkov na 

zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na APTP. V súvislosti 

s financovaním  modernizácie služieb zamestnanosti s podporou IS bolo povolené v rámci 

prvku 06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti prekročiť limit  

kapitálových výdavkov v sume 2 650 416 eur pri súčasnom viazaní bežných výdavkov. 

 

- kategória 640  (zdroj 111) - 2 650 416,00 eur 

- hlavná kategória 700 (zdroj 111) + 2 650 416,00 eur 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 20 500 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom - 20 500 000,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 20 500 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 20 500 000,00 eur 

 

4. Listom č. MF/007979/2014-441 z 10. 2. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 3 mil. eur, z toho mzdy v sume 2 016 000 eur a zároveň 

povolilo prekročiť limit počtu zamestnancov o 200 osôb v nadväznosti na účinnosť zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 3 000 000,00 eur 

- kategória 610 + 2 016 000,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií + 200 osôb 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 000 000,00 eur 
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5. Listom č. MF/009429/2014-441 z 10. 2. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na zabezpečenie projektu SK 2012 EIF P 3/1 NP Príprava 

novej integračnej politiky a jej mainstreaming. 

 

- kategória 630  (zdroj 11R2) + 2 057,50 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 2 057,50 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 2 057,50 eur 

 

6. Listom č. MF/009439/2014-441 z 10. 2. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 255 989,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 38 398,35 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 217 590,65 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 255 989,00 eur 

 

7. Listom č. MF/009440/2014-441 z 10. 2. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Úradu  vlády  SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 41 364,33 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 6 204,65 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 35 159,68 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 41 364,33 eur 

 

8. Listom č. MF/009441/2014-441 z 10. 2. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 5 185,67 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 777,85 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 4 407,82 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 5 185,67 eur 

 

9. Listom č. MF/009479/2014-441 z 12. 2. 2014  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 1 248 343,92 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 1 248 343,92 eur 

  z toho   (zdroj 131C) + 389 647,04 eur 

 (zdroj 131D) + 858 696,88 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 209 992,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 012 201,92 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 26 150,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 26 150,00 eur 

 

10. Listom č. MF/009994/2014-441 z  21. 2. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR - viazaním limitu účelových prostriedkov na 

presun do rozpočtu aparátu - zabezpečenie realizácie použitia zahraničného grantu 

prevedením na mimorozpočtový účet . 

 

- kategória 630  (zdroj 111) + 99 827,50 eur 

- kategória 640 (zdroj 111) - 99 827,50 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 99 827,50 eur  

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom - 99 827,50 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 99 827,50 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 99 827,50 eur 

 

11. Listom č. MF/010180/2014-441 z 21. 2. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika pre konečného 

prijímateľa – ÚPSVR  Stará Ľubovňa. 

 

prostriedky na spolufinancovanie (600) (zdroj 11B5) + 1 442,21 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 442,21 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 1 442,21 eur 

 

12. Listom č. MF/010524/2014-441 z 3. 3. 2014  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR - viazaním limitu účelových prostriedkov  na 

zabezpečenie potrebného počtu miest na výkon rozhodnutia súdu v neštátnych zariadeniach, 

ako i dodržanie zákonného postupu pri stanovení priemerných bežných výdavkov na dieťa 

a rok v prvku 07C0503 Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014 

 

07C Sociálna inklúzia  

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 818 00,00 eur 

 

13. Listom č. MF/010838/2014-441 z 11. 3. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 3 mil. eur, z toho mzdy v sume 2 016 000 eur a zároveň 

povolilo prekročiť limit počtu zamestnancov o 200 osôb v nadväznosti na účinnosť zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 3 000 000,00 eur 

- kategória 610 + 2 016 000,00 eur 
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Počet zamestnancov rozpočtových organizácií + 200 osôb 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

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

 

14. Listom č. MF/011375/2014-441 z 20. 3. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 90 687 eur, z toho mzdy v sume 67 200 eur a zároveň 

povolilo prekročiť limit počtu zamestnancov o 4 osoby v nadväznosti na zabezpečenie 

predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 90 687,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) + 67 200,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 67 200,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 

k uzneseniu vlády SR č.588/2013 

+ 4 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu + 4 osoby 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 90 687,00 eur  

 

15. Listom č. MF/012384/2014-441 z  2. 4. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – v súvislosti so zrušením rozpočtovej organizácie 

– Sociálna implementačná agentúra z dôvodu zlúčenia s rozpočtovou organizáciou – Fondom 

sociálneho rozvoja, ktorého názov sa s účinnosťou od 1. apríla zmenil na Implementačnú 

agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – delimitačný elúr. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 645 647,26 eur  

07C040C  Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR + 645 647,26 eur  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 645 647,26 eur 

06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA - 645 647,26 eur 

 

16. Listom č. MF/012445/2014-441 z 2. 4. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 170 600,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 42 121,14 eur 

 (zdroj 11S2) + 22 672,74 eur 

 (zdroj 11S3) + 19 448,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 128 478,86 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 170 600,00 eur 
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17. Listom č. MF/0142016/2014-441 zo 6. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva  financií SR. 

 

- kategória 630 - 9 278,36 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 391,76 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 7 886,60 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 9 278,36 eur 

 

18. Listom č. MF/012935/2014-441 z 10. 4. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR - zmena programovej štruktúry kapitoly v súvislosti chybným 

zaradením  IA v systéme ITMS k nesprávnemu prvku. 

 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) 11 546,74 eur  

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) 65 431,43 eur  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 76 978,17 eur  

06G18 Technická pomoc - 76 978,17 eur 

 

19. Listom č. MF/012956/2014-441 zo 16. 4. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR - zmena programovej štruktúry kapitoly vo väzbe na rozpočtové 

opatrenie č. 18.      

 

 z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) 11 546,74 eur  

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) 65 431,43 eur  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík - 76 978,17 eur  

06G18 Technická pomoc + 76 978,17 eur 

 

20. Listom č. MF/013336/2014-441 z 23. 4. 2014  upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR– prekročenie limitu kapitálových výdavkov v súvislosti so softvérovou 

podporou pre výkon aktivačných centier ÚPSVR  na ťarchu  limitovaných výdavkov - zmena 

programovej štruktúry kapitoly (bez dopadu na limit výdavkov kapitoly)  

 

- hlavná kategória 700   (zdroj 111) + 1 750 342,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 1 750 342,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 1 750 342,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 361 320,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR zdroj 11 

+ 1 389 022,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti (zdroj 11) + 1 389 022,00 eur 

 

21. Listom č. MF/014217/2014-441 zo 6. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 
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- kategória 630 - 1 163,19 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 174,47 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 988,72 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 163,19 eur 

 

22. Listom č. MF/014614/2014-441 zo 14. 5. 2014  viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s aplikáciou ústavného zákona č. 493/2001 Z. z. 

o rozpočtovej zodpovednosti . 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 7 660 766,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 7 660 766,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 7 660 766,00 eur 

 

23. Listom č. MF/014934/2013-413 z 23. 5. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v rámci kapitoly - prekročenie limitu miezd v súvislosti so zvýšením platov zamestnancov 

s uplatnením zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 a nariadeniami vlády 

SR, ktorými sa  upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými 

kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 3 666 039,00 eur 

z toho:   

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania (610)  

 + 2 716 777,00 eur 

z toho :   

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu (610) 

 + 61 776,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 1 455 737,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 2 141 437,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 68 865,00 eur 

 

24. Listom č. MF/015445/2014-441 z 26. 5. 2014  viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v prospech MZVaEZ SR – refundácia výdavkov spojených s PARA 

OH Soči 2014 . 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 6 549,17 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 6 549,17 eur 

 

25. Listom č. MF/015606/2014-441 z 29. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 
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- hlavná kategória 600 - 1 341,57 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 201,22 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 140,35 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 341,57 eur 

 

26. Listom č. MF/015616/2014-441 z 29. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 10 701,32 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 605,20 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 9 096,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 10 701,32 eur 

 

27. Listom č. MF/015611/2014-441 z 29. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 3 397,70 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 509,66 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 888,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 397,70 eur 

 

28. Listom č. MF/015619/2014-441 z 29. 5. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 27 102,30 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 065,35 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 23 036,95 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 27 102,30 eur 

 

29. Listom č. MF/015682/2014-441 z 30. 5. 2014  viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektu Zdravé komunity v prospech 

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 200 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 200 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych - 200 000,00 eur 
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dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

30. Listom č. MF/015691/2014-441 z 30. 5. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 1 984 600,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 489 997,74 eur 

 (zdroj 11S2) + 263 753,34 eur 

 (zdroj 11S3) + 226 244,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 1 494 602,26 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 1 984 600,00 eur 

 

31. Listom č. MF/017281/2014-441 z 26. 6. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Technická pomoc pre aparát ministerstva – prvok 07C040G Zabezpečenie hodnotenia 

a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí – MVRR SR.  

 

- kategória 630 + 30 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 5 508,00 eur 

 (zdroj 11S2) + 4 322,84 eur 

 (zdroj 11S3) + 1 185,16 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 24 492,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia            + 30 000,00 eur 

 

32. Listom č. MF/016632/2014-441 z 23. 6. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR - zmena programovej štruktúry kapitoly vo väzbe na požiadavku 

kapitoly. 

 

 z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) 4 500 000,00 eur  

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) 25 500 000,00 eur  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 30 000 000,00 eur  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 30 000 000,00 eur 

 

33. Listom č. MF/016683/2014-441 zo  17. 6. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – prekročenie limitu kapitálových  výdavkov 

presunom z bežných výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na 

dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, ktoré majú 

charakter kapitálových výdavkov. 

 

-hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 1 073 900,00 eur 

- hlavná kategória 700 (zdroj 111) + 1 073 900,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  
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34. Listom č. MF/016846/2014-441 z 18. 6. 2014  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

výdavkov na zdroji 111 – zabezpečenie spolufinancovania  zahraničných grantov 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 6 854,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 6 854,24 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 6 854,24 eur 

 

35. Listom č. MF/017438/2014-441 z 30. 6. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 177 720,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 26 658,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 151 062,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 177 720,00 eur 

 

36. Listom č. MF/017441/2014-441 z 30. 6. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 22 280,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 342,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 18 938,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 22 280,00 eur 

 

37. Listom č. MF/017677/2014-441 z 3. 7. 2014  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

výdavkov na zdroji 11 (prostriedky na spolufinancovanie) – v nadväznosti na list 

Ministerstva vnútra SR a v súlade s grantovou zmluvou SK2012EIF P3/1 NP. 

 

- kategória 630 - 2 295,41 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11R2) - 2 295,41 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík  - 2 295,41 eur 

38. Listom č. MF/017705/2014-441 z 3. 7. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 12 888,96 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 933,34 eur 
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               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 10 955,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 12 888,96 eur 

 

39. Listom č. MF/17706/2014-441 zo 4. 7. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 1 615,83 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 242,39 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 373,44 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 615,83 eur 

 

40. Listom č. MF/017708/2014-441 zo 4. 7. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 950 200,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 234 604,38 eur 

 (zdroj 11S2) + 126 281,58 eur 

 (zdroj 11S3) + 108 322,80 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 715 595,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 950 200,00 eur 

 

41. Listom č. MF/016002/2014-441 z  28. 7. 2014 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 35 102 901 eur a prekročenie 

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

42 832 814 eur. 

 

- kategória 340  + 35 102 901,00 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 35 102 901,00 eur 

hlavná kategória 600   + 42 832 814,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 7 729 913,00 eur 

 (zdroj 13T2) + 7 729 913,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 35 102 901,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 42 832 814,00 eur 

 

42. Listom č. MF/019070/2014-441 z 1. 8. 2014 viazalo záväzné ukazovatele (zdroj 

111) v súvislosti s Delimitačným protokolom o prevode dvoch funkčných miest v prospech 

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

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 205 979,00 eur 

z toho:   
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- kategória 610  - 132 150,00 eur 

- kategória 620  - 34 045,00 eur 

- kategória 630  - 39 784,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií - 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu - 2 osoby 

( 2 osoby  od 1.1. 2014 do 31.12.2014)  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík - 205 979,00 eur 

 

43. Listom č. MF/019452/2014-441 z 11. 8. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR vo výške 16 540 eur, z toho mzdy v sume 12 256 eur v nadväznosti na 

zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v prospech MZV a EZ SR. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 16 540,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) - 12 256,00 eur 

- kategória 620 (zdroj 111)   - 4 284,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 - 12 256,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  - 16 540,00 eur 

 

44. Listom č. MF/015858/2014-441 z 8. 8. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

výdavkov v súvislosti so zabezpečením financovania fakultatívnych a obligatórnych  

nástrojov Aktívnej politiky trhu práce. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 10 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 10 000 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 10 000 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 10 000 000,00 eur 

 

45. Listom č. MF/019783/2014-441 z 11. 8. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 1 735,63 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 260,35 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 475,28 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 735,63 eur 
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46. Listom č. MF/019785/2014-441 z 11. 8. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 13 844,53 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 076,70 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 11 767,83 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 13 844,53 eur 

 

47. Listom č. MF/019976/2014-441 z  19. 8. 2014 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmenu programovej štruktúry - viazaním limitu  

prostriedkov rozpočtu aparátu na zabezpečenie zvýšených výdavkov pre Medzinárodnú 

organizáciu práce súvisiacich s rekonštrukciou ich sídla a zároveň aj prekročenie limitu 

výdavkov na podprograme 0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika pri súčasnom viazaní 

výdavkov na programe 07C Sociálna inklúzia. 

 

- kategória 630  (zdroj 111) + 115 250,93 eur 

- kategória 640 (zdroj 111) - 115 250,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 8 500,00 eur  

07E Tvorba a implementácia politík - 115 250,93 eur 

09706 Príspevky SR do MO – MPSVR SR + 115 250,93 eur 

0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 

Protidrogová politika 

+ 8 500,00 eur 

 

48. Listom č. MF/021007/2014-441 z 5. 9. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 7 673,45 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 151,02 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 6 522,43 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 7 673,45 eur 

 

49. Listom č. MF/021008/2014-441 z 5. 9. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 961,99 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 144,29 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 817,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 961,99 eur 
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50. Listom č. MF/021009/2014-441 z 5. 9. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 18 848,75 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 827,31 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 16 021,44 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 18 848,75 eur 

 

51. Listom č. MF/021011/2014-441 z 5. 9. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 150 347,71 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 22 552,16 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 127 795,55 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 150 347,71 eur 

 

52. Listom č. MF/021398/2014-441 z 26. 9. 2014 povolilo prekročenie limitu miezd 

o 145 500 eur v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 24/2014, na základe ktorého  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo Národné koordinačné stredisko pre 

riešenie  problematiky násilia na deťoch. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)                                 0 

- kategória 610 + 145 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia  - 196 350,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 196 350,00 eur 

 

53. Listom č. MF/021425/2014-441 zo 16. 9. 2014 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na zabezpečenie vrátenia pokuty uloženej NIP a uhradenej 

v roku 2013, ktorú je právoplatným rozhodnutím súdu povinný IP Trnava vrátiť 

pokutovanému subjektu – Agroracio Senica, a.s. 

 

- kategória 630  (zdroj 111) + 33 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 33 000,00 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 33 000,00 eur 

 

 

54. Listom č. MF/021454/2014-441 zo 17. 9. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 1 336 100,00 eur 
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z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 329 883,09 eur 

 (zdroj 11S2) + 177 567,69 eur 

 (zdroj 11S3) + 152 315,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 1 006 216,91 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 1 336 100,00 eur 

 

55. Listom č. MF/022319/2014-441 zo 7. 10. 2014  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením finančného krytia 

zákonných nárokov poberateľov vianočného príspevku v roku 2014 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia 0 

07C020A Štátom platené poistné - 31 000 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom 36 899 827,50 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 5 899 827,50 eur 

 

56. Listom č. MF/022443/2014-441 zo 6. 10. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 35 544,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 5 331,60 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 30 212,40 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 35 544,00 eur 

 

57. Listom č. MF/022444/2014-441 zo 6. 10. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 4 456,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 668,40 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 787,60 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 4 456,00 eur 

 

58. Listom č. MF/022775/2014-441 z 10. 10. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vrátením nezúčtovaných finančných 

prostriedkov zálohovej platby od Ministerstva vnútra SR (opatrenie 4.1) na prvok 06G1701. 

 

- kategória 630 10 573,06 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) 1 586,08 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) 8 986,98 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 10 573,06 eur 

 

59. Listom č. MF/023088/2014-441 z 21. 10. 2014  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 863 700 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 863 700,00 eur 

  z toho   (zdroj 131D) + 863 700,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 863 700,00 eur 

 

60. Listom č. MF/023517/2014-441 z 29. 10. 2014  úprava záväzných ukazovateľov 

v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie účelových 

prostriedkov a prekročenie limitu kapitálových výdavkov. 

 

  hlavná kategória 700   + 2 455 024,00 eur 

  z toho   (zdroj 111) + 2 455 024,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 4 500 064,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 5 050 064,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 3 746 064,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 754 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 754 000,00 eur 

 

61. Listom č. MF/023656/2014-441 z 27. 10. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 1 114,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 167,10 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 946,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 114,00 eur 

 

62. Listom č. MF/023673/2014-441 z 27. 10. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 8 886,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 332,90 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 7 553,10 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 8 886,00 eur 
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63. Listom č. MF/023861/2014-441 zo 7. 11. 2014 bola povolená úprava limitu 

mzdových výdavkov RO v rámci limitu kapitoly MPSVR a povolené prekročenie počtu 

zamestnancov o 284 osôb. 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií + 284 osôb 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 809 700,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 780 146,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR 

SR  

+ 29 554,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 29 554,00 eur 

 

 

64. Listom č. MF/024109/2014-441 zo 6. 11. 2014 úprava záväzných ukazovateľov 

v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry- zabezpečenie finančných 

prostriedkov na financovanie  na prioritnej osi č. 2 v podprograme 07C08 podpora sociálnej 

inklúzie. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 2 000 000,00 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 200 000,00 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 2 200 000,00 eur 

 

65. Listom č. MF/024158/2014-441 zo 4. 11. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 395 989,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 24 467,95 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 371 521,05 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 395 989,00 eur 

 

66. Listom č. MF/024198/2014-441 zo 4. 11. 2014 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov v súvislosti so zabezpečením realizácie klimatizácie kontaktného administratívneho 

miesta občana Okresného úradu v Kežmarku. 

 

- kategória 710  (zdroj 111)  + 35 880,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík + 35 880,00 eur 

 

67. Listom č. MF/024584/2014-441 z 10. 11. 2014 povolilo prekročenie limitu 

kapitálových výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu „DeD Skalica - UPSVR 

Trnava“   financovaného z prostriedkov ROP.  

 

- kategória 710 z toho:  + 234 369,39 eur 
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zdroj 11S1 + 199 213,98 eur 

zdroj 11S2 + 35 155,41 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11S2) + 35 155,41 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ    (zdroj 11S1)  + 199 213,98 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 234 369,39 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 234 369,39 eur 

 

68. Listom č. MF/025422/2014-441 z 24. 11. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 69 331,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 7 298,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 62 033,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 69 331,00 eur 

 

69. Listom č. MF/025925/2014-441 z 8. 12. 2014 úprava záväzných ukazovateľov 

v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie účelových 

prostriedkov a prekročenie limitu  miezd o 2 250 000 eur na zabezpečenie osobných 

výdavkov na zlepšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov Ústredia a úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny a Národného inšpektorátu práce. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111)  0 eur 

- kategória 610 + 2 250 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia  - 3 036 375,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 036 375,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 3 036 375,00 eur 

 

70. Listom č. MF/025964/2014-441 z 8. 12. 2014  úprava záväzných ukazovateľov 

v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie účelových 

prostriedkov a prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 26 698 104,00 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 26 698 104,00 eur 

  z toho   (zdroj 111) + 26 698 104,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 26 698 104,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 6 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 867 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

-19 831 104,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 24 331 104,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 2 367 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 2 367 000,00 eur 
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71. Listom č. MF/026352/2014-441 z 8. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 3 342,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 501,30 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 840,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 342,00 eur 

 

72. Listom č. MF/026355/2014-441 z 8. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 26 658,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 998,70 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 22 659,30 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 26 658,00 eur 

 

73. Listom č. MF/026356/2014-441 z 8. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 500 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 52 631,58 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 447 368,42 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 500 000,00 eur 

 

74. Listom č. MF/026160/2014-441 z  8. 12. 2014 viazalo z titulu neplnenia 

rozpočtovaných príjmov záväzný ukazovateľ – príjmy ŠR v sume  3 000 000 eur. 

 

- kategória 220 (zdroj 111) - 3 000 000,00 eur 

 

75. Listom č. MF/026459/2014-441 z 9. 12. 2014 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 6 600,0eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 1 629,54 eur 

 (zdroj 11S2) + 877,14 eur 

 (zdroj 11S3) + 752,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 4 970,46 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  
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0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 6 600,00 eur 

 

76. Listom č. MF/026621/2014-441 z 11. 12. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR za účelom zabezpečenia spolufinancovania zahraničného grantu  

v sume 50 950 eur (kód zdroja 11O6) na riešenie projektu Podpora vyrovnaného zastúpenia 

žien a mužov vo vedúcich pozíciách verejnej a súkromnej sféry.   

 

- kategória 630    (zdroj 111) - 50 950,00 eur  

- kategória 630    (zdroj 11O6) + 50 950,00 eur  

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11O6) + 50 950,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík 0 eur 

 

77. Listom č. MF/026720/2014-441 z 15. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR – nedočerpané finančné prostriedky v sume 23 909 eur na 

podprograme 0D40A SK PRES 2016 - MPSVR SR, ktoré boli poskytnuté kapitole 

v súvislosti so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 23 909,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) - 17 545,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 - 17 545,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

0D40A SK PRES 2016 - MPSVR SR  - 23 909,00 eur 

 

78. Listom č. MF/027014/2014-441 z 15. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 4 616,89 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 692,55 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 924,34 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 616,89 eur 

 

 

79. Listom č. MF/027016/2014-441 z 15. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

-  kategória 630 - 578,85 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 86,83 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 492,02 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 578,85 eur 
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80. Listom č. MF/027066/2014-441 zo 16. 12. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vrátením nevyčerpanej zálohovej platby z Úradu vlády 

SR na prvok 06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – 

opatrenie 3.3. 

 

- kategória 630 + 184,70 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) + 27,50 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) + 157,20 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 184,70 eur 

 

81. Listom č. MF/027067/2014-441 zo 16. 12. 2014 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vrátením nevyčerpanej zálohovej platby z Úradu vlády 

SR na prvok 06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou 

a neziskovými organizáciami – opatrenie 4.1. 

 

- kategória 630 + 1 471,90 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) + 220,60 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) + 1 251,30 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 1 471,90 eur 

 

82. Listom č. MF/027119/2014-441 zo  17. 12. 2014 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 97 200 831,24 eur a prekročenie 

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

26 700 312,22 eur. 

 

- kategória 340  + 97 200 831,24 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 97 200 831,24 eur 

hlavná kategória 600   + 112 751 812,62 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 15 550 981,38 eur 

 (zdroj 13T2) + 15 550 981,38 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 97 200 831,24 eur 

 (zdroj 13T1) + 97 200 831,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia + 23 842 350,74 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 77 134 292,86 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 2 852 315,93 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 7 801 948,18 eur 

06G18 Technická pomoc + 1 120 904,91 eur 

 

83. Listom č. MF/027367/2014-441 z 18. 12. 2014  viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v sume 5 676 390,41 eur, ktoré budú 

použité v roku 2015. 
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  hlavná kategória 700 - 5 676 390,41 eur 

  z toho   (zdroj 111) - 4 554 833,94 eur 

 (zdroj 131D) - 1 121 556,47 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 658 660,00 eur 

 z toho  (zdroj11) - 658 660,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 3 040 116,33 eur 

 z toho  (zdroj11) - 1 918 559,86 eur 

   (zdroj13) - 1 121 556,47 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR (zdroj 11) 

- 1 959 281,51 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti (zdroj 11) - 1 959 281,51 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVS SR (zdroj 11) - 18 332,57 eur 

 

84. Listom č. MF/027564/2014-441 z 30. 12. 2014 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 610 a 620 -34 530,18 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 5 179,62 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 29 3350,56 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy -34 530,18 eur 

 

85. Listom č. MF/027696/2014-441 z  29. 12. 2014 povolilo - viazanie prostriedkov 

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

 

-  hlavná kategória 600, (zdroj 11+13) - 167 172 724,12 eur 

   z toho:  prostriedky na spolufinancovanie - 23 881 181,50 eur 

(zdroj 11T2) - 2 519 195,50 eur 

(zdroj 11S2) - 10,01 eur 

(zdroj 11S3) - 8,59 eur 

(zdroj 13T2) - 21 361 967,40 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ    -143 247 660,33 eur 

(zdroj 11T1) - 19 717 821,61 eur 

(zdroj 11S1) - 56,75 eur 

(zdroj 13T1) - 123 529 781,97 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07C Sociálna inklúzia - 32 615 523,10 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 115 072 779,86 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 664 962,66 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 12 612 540,97 eur 

06G18 Technická pomoc - 3 162 959,89 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 43 882,29 eur 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

- 75,35 eur 
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86. Listom č. MF/027946/2014-441 z 29. 12. 2014  viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v sume 26 698 104 eur, ktoré budú 

použité v roku 2015. 

 

  hlavná kategória 700 - 26 698 104,00 eur 

  z toho   (zdroj 111) - 26 698 104,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2014  

07E Tvorba a implementácia politík - 24 331 104,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR zdroj 11 

- 2 367 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti (zdroj 11) - 2 367 000,00 eur 

 

87. Listom č. MF/028075/2014-441 z  30. 12. 2014 povolilo v zmysle § 8 ods.6 

zákona o rozpočtových pravidlách -  viazanie prostriedkov z rozpočtu EÚ. 

 

- kategória 340  - 266 654 542,03 eur 

z toho:  

 (zdroj 11T1) - 33 214 308,19 eur 

 (zdroj 13T1) - 233 440 233,19 eur 

 


