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          Príloha č. 4 
Rezervy 
 
Na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového 

hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov sa vytvárajú v štátnom 

rozpočte rozpočtové rezervy. 

V súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. vláda SR podáva 

informáciu o hospodárení s rozpočtovými rezervami NR SR v rámci štátneho záverečného 

účtu, ktorú pre komplexnosť a prehľadnosť čerpania výdavkov kapitoly VPS predkladáme 

v tejto osobitnej prílohe. Informácia obsahuje prehľad o uvoľnení alebo o použití prostriedkov 

z rozpočtových rezerv v členení podľa správcov kapitol alebo podľa prijímateľov 

prostriedkov z rozpočtových rezerv, podľa účelu a výšky ich čerpania.   

Výšku rozpočtových rezerv na rok 2021 schválila NR SR zákonom č. 425/2020 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2021 v znení zákona č. 231/2021 Z. z. Z dôvodu riešenia 

finančného krytia na zabezpečenie pretrvávajúcich negatívnych vplyvov pandémie ochorenia 

COVID-19 bola zvýšená Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID -19  

na sumu 3 840 438 168 eur.   

 
Tabuľka č. 1 - Prehľad hospodárenia s rezervami v roku 2021 

v tis. eur Schválený rozpočet Upravený rozpočet* 
Uvoľnené Nevyčerpané 

k 31.12.2021 k 31.12.2021 
Rezerva vlády  5 000 5 000 242 4 758 
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody 
Európskej únii 

433 191 422 261 373 322 48 939 

Rezerva na riešenie vplyvov nových právnych predpisov  111 291 111 291 77 748 33 543 
Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny 
a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác 

11 000 11 000 8 200 2 800 

Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí 20 055 20 055 1 200 18 855 
Rezerva na mzdy a poistné 74 067 174 742 145 011 29 731 
Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia 
COVID -19 

1 041 000 3 840 438  3 324 722 515 716  

Spolu 1 695 604 4 584 787 3 930 445 654 342 
* Upravený rozpočet predstavuje celkový disponibilný zdroj prostriedkov jednotlivých rezerv v roku 2021.                                    Zdroj: MF SR 

 

 Rezerva vlády 
 

Rezerva vlády sa rozpočtovala v sume 5 000 000 eur. Z uvedeného výdavkového titulu 

sa uvoľnili prostriedky v sume 192 200 eur pre Konferenciu biskupov Slovenska podľa 

uznesenia vlády SR č. 105/2020 k návrhu podpory pilotných projektov pastoračnej práce 

v rómskych komunitách a v sume 50 000 eur podľa uznesenia vlády SR č. 715/2021  

na zriadenie hrobu neznámeho vojaka ako protokolárne miesto SR v hlavnom meste SR 

Bratislava.  
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 Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 
 

Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii bola schválená  

v sume 433 190 832 eur, z toho 326 190 832 eur na prípadný mimoriadny odvod do rozpočtu 

EÚ z dôvodu kompenzácie na ušlom cle. Z tejto sumy boli použité prostriedky na základe 

schváleného uznesenia vlády SR č. 716/2021 v sume 277 251 460 eur na úhradu istiny, straty 

na tradičných vlastných zdrojoch v súvislosti s podhodnoteným dovozom textilu a obuvi  

z Čínskej ľudovej republiky.  

Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii bola navýšená o sumu 

122 875 552 eur, čo predstavuje povolené prekročenie limitu výdavkov o prostriedky  

z predchádzajúcich rokov podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. (kód zdroja 131Z), 

z ktorých boli následne uvoľnené prostriedky takto: 

- pre kapitolu MŠVVaŠ SR v sume 37 952 605 eur na úhradu nezrovnalostí za programové 

obdobie 2007 až 2013 za Operačný program Vzdelanie a Operačný program Výskum a vývoj 

a za 3. programové obdobie 2014 až 2020 za Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

a Operačný program Ľudské zdroje;  

- pre kapitolu MDV SR v sume 33 453 458 eur na vysporiadanie nezrovnalostí za programové 

obdobie 2014 až 2020 za Operačný program Integrovaná infraštruktúra; 

- pre kapitolu MIRRI SR v celkovej sume 22 829 414 eur, z toho v sume 21 966 287 eur 

vysporiadanie nezrovnalostí za programové obdobie 2007 až 2013 za Operačný program 

Technická pomoc a za programové obdobie 2014 až 2020 za Operačný program Technická 

pomoc, Integrovaný regionálny operačný program a Program cezhraničnej spolupráce 

Interreg SR-AT, v sume 821 932 eur na vysporiadanie nezrovnalostí za programové obdobie 

2004 až 2009 za Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus  

a za programové obdobie 2014 až 2020 za Integrovaný regionálny operačný program, 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg SR-AT a Interreg SR-CR a v sume 41 195 eur  

na vysporiadanie nezrovnalosti za programové obdobie 2014 až 2020 za Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra; 

- pre kapitolu MPSVR SR v sume 1 180 318 eur na vysporiadanie nezrovnalostí  

za programové obdobie 2014 až 2020 za Operačný program Ľudské zdroje; 

- pre kapitolu MH SR v celkovej sume 357 030 eur, z toho v sume 223 767 eur na úhradu 

systémových nezrovnalostí za dlžníka Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  
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a na úhradu individuálnych nezrovnalostí vedených na Riadiaci orgán MH SR za Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra za programové obdobie 2014 až 2020 a v sume  

133 263 eur na úhradu pohľadávok za systémové a individuálne nezrovnalosti za programové 

obdobie 2014  až 2020 v rámci projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  

za dlžníka Slovenská inovačná a energetická agentúra a za sprostredkovateľský orgán MH SR  

a Operačného programu Kvalita životného prostredia za sprostredkovateľský orgán SIEA; 

- pre kapitolu MŽP SR v sume 297 490 eur určené pre príspevkovú organizáciu Slovenská 

agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán na vysporiadanie nezrovnalosti 

za Operačný program Kvalita životného prostredia. 

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. boli nevyčerpané prostriedky z roku 2021 

v celkovej sume 133 805 237 eur, z toho v sume 107 000 000 eur (kód zdroja 111) a v sume 

26 805 237 eur (kód zdroja 131Z) viazané na použitie v nasledujúcom rokoch.  

 Rezerva na riešenie vplyvov nových právnych predpisov  
 

Z rezervy na riešenie vplyvov nových právnych predpisov rozpočtovanej v celkovej 

sume 111 290 655 eur boli uvoľnené prostriedky v sume 77 747 802 eur takto: 

- pre kapitolu MDV SR  v sume 52 868 998 eur na zabezpečenie dopravných služieb v oblasti 

osobnej a železničnej dopravy pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., v sume  

13 910 203 eur pre novovytvorenú rozpočtovú organizáciu SLOVAKIA TRAVEL; 

- pre kapitolu KNS SR v sume 4 499 225 eur na výdavky súvisiace so zriadením Najvyššieho 

správneho súdu, pre kapitolu KSR SR v sume 1 135 127 eur v súvislosti s reformou 

súdnictva, na zavedenie funkcie podpredsedu a na vytvorenie nového organizačného útvaru  

v súvislosti s konaniami vo veciach majetkových pomerov sudcov; 

- pre kapitolu MPSVR SR v sume 1 956 692 eur na úpravu informačného systému  

v nadväznosti na zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce; 

- pre kapitolu ŠÚ SR v sume 156 758 eur na krytie platových náležitostí Centrálnej 

koordinačnej jednotky projektu Jednotný informačný systém štatistických údajov. 

Zároveň boli z uvedeného výdavkového titulu presunuté rozpočtové prostriedky 

v sume 3 220 799 eur v rámci kapitoly VPS na krytie nepredvídaných a rozpočtovo 

nezabezpečených výdavkov jednotlivých kapitol.   
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Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu  
a vykonávanie povodňových prác  

 
Z rozpočtovanej rezervy v sume 11 000 000 eur boli uvoľnené prostriedky v celkovej 

sume 8 200 424 eur.  

Podľa uznesení vlády SR č. 404/2021 a č. 656/2021 na následky povodní na území SR 

boli uvoľnené prostriedky v celkovej sume 7 756 673 eur takto: 

- pre kapitolu MŽP SR v sume 5 147 906 eur; 

- pre kapitolu MV SR v sume 2 164 709 eur; 

- pre vyššie územné celky v celkovej sume 119 706 eur, z toho v sume 39 024 eur Košickému 

samosprávnemu kraju, v sume 47 639 eur Prešovskému samosprávnemu kraju, v sume  

27 663 eur Žilinskému samosprávnemu kraju a v sume 5 380 eur pre Nitriansky samosprávny 

kraj; 

- pre kapitolu MPRV SR v sume 315 588 eur; 

- pre kapitolu MZ SR v sume 6 814 eur; 

- pre kapitolu MO SR v sume 1 950 eur. 

Podľa uznesenia vlády SR č. 752/2020 boli z rezervy uvoľnené prostriedky  

pre kapitolu MV SR v sume 372 356 eur na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením 

verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske.  

Zároveň podľa uznesenia vlády SR č. 620/2021 boli uvoľnené prostriedky v sume 

71 395 eur pre kapitolu MV SR  na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami 

počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Poprad, 

Revúca, Spišská Nová Ves, Trebišov a Vranov nad Topľou. 

 Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí 
 

Z rozpočtovanej rezervy v sume 20 055 313 eur boli uvoľnené prostriedky v celkovej 

sume 1 200 436 eur takto: 

- pre kapitolu MF SR v sume 939 744 eur na úhradu Dohôd o mimosúdnom vyrovnaní – daň 

z emisných kvót; 

- pre kapitolu KP SR v sume 173 992 eur na vyrovnanie sporu s bývalým zamestnancom 

z dôvodu neprávoplatne rozviazaného pracovného pomeru; 
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- pre kapitolu MPSVR SR v sume 86 700 eur na vrátenie uhradených pokút z minulých rokov, 

ktoré sú právoplatnými rozhodnutiami súdov povinné Inšpektoráty práce vrátiť pokutovaným 

subjektom. 

 Rezerva na mzdy a poistné 
 

Rezerva rozpočtovaná v sume 74 067 491 eur bola navýšená o 100 000 000 eur 

z dôvodu plnenia dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Kapitolám boli uvoľnené 

prostriedky v celkovej sume 143 211 028 eur a z kapitol boli do tejto rezervy viazané 

prostriedky v sume 674 526 eur, podrobné informácie sú uvedené v Tabuľke č. 2 a 3. 

Zároveň boli z uvedeného výdavkového titulu presunuté rozpočtové prostriedky 

v sume 1 800 000 eur v rámci kapitoly VPS na krytie nepredvídaných a rozpočtovo 

nezabezpečených výdavkov jednotlivých kapitol.   

 
Tabuľka č. 2 - Rezerva na mzdy a poistné - uvoľnené kapitolám 

Kapitola  Účel Suma  

GP SR 

Na úpravu platových náležitostí prokurátorov v súlade so zákonom č. 154/2001 
Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch a platových náležitostí ústavného 
činiteľa v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 
niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. 

2 429 249 

Na zvýšenie počtu zamestnancov v súlade s uzn. vl. SR č. 81/2021. 1 272 118 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 446 869 

Spolu 4 148 236 

KNR SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 177 926 

Spolu  177 926 

KNS SR 

Na úpravu platových náležitostí sudcov v súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich. 

249 502 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 73 684 

Spolu  323 186 

KNSS SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 18 421 

Spolu  18 421 

KP SR 

Na zabezpečenie platových náležitostí zvýšeného počtu zamestnancov na rok 
2021 z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných činností v pôsobnosti KP SR. 

366 219 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 41 188 

Spolu 407 407 

KSR SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 14 643 

Spolu 14 643 

KÚS SR 

Na úpravu platových náležitostí sudcov Ústavného súdu SR v súlade so 
zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky. 

51 652 

Na zabezpečenie platových náležitostí zvýšeného počtu zamestnancov na rok 
2021 z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných činností v pôsobnosti KÚS. 

223 789 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 49 690 
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Spolu 325 131 

MDV SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 860 399 

Spolu 860 399 

MF SR 

Na zabezpečenie odborných kapacít najmä úseku finančných analýz, auditu  
a plánu obnovy a odolnosti. 

1 038 530 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 4 691 130 

Spolu 5 729 660 

MH SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 551 677 

Spolu 551 677 

MIRRI SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 408 751 

Spolu 408 751 

MK SR 

Na dofinancovanie mzdových výdavkov a zákonných odvodov pre príspevkové 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry v súvislosti  
s medziročným rastom minimálnej mzdy. 

770 850 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 2 204 959 

Spolu 2 975 809 

MO SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 3 327 202 

Spolu 3 327 202 

MPRV SR 

Na zvýšenie počtu zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry  
z dôvodu udelenej podmienečnej akreditácie vyplývajúcej zo záverov 
certifikačného auditu. 

582 010 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 1 695 131 

Spolu 2 277 141 

MPSVaR SR 

Na zabezpečenie  výdavkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti 
s projektom Centrálne úradné doručovanie. 

3 880 000 

Na zabezpečenie osobných výdavkov pre zamestnancov štátnych centier  
pre deti a rodiny. 

4 947 283 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 6 929 720 

Spolu 15 757 003 

MS SR 

Na úpravu platových náležitostí sudcov v súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich. 

3 504 898 

Na zabezpečenie platových náležitostí zvýšeného počtu zamestnancov na rok 
2021 z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných činností v pôsobnosti MS SR. 

7 168 417 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 5 047 959 

Spolu 15 721 274 

MV SR 

Na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na obce na úseku 
matričnej činnosti. 

828 266 

Na zvýšenie počtu zamestnancov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenie plnenia 
úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. 

8 668 949 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 49 466 576 

Spolu 58 963 791 

MZ SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 1 968 747 

Spolu 1 968 747 

MZVaEZ SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 600 234 

Spolu 600 234 

MŽP SR 

Na výdavky administratívnych kapacít OP Kvalita životného prostredia pre 
príspevkovú organizáciu Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá plní 
úlohy sprostredkovateľského orgánu OP KŽP. 

2 480 000 

Na krytie platových náležitostí pri zastupovaní dvoch vyslaných zamestnancov. 24 291 
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Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 1 216 523 

Spolu 3 720 814 

NBÚ Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 105 458 

Spolu 105 458 

NKÚ SR 
Na zvýšenie počtu zamestnancov na rok 2021. 957 549 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 136 975 

Spolu 1 094 524 

PMÚ Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 34 481 

Spolu 34 481 

SAV Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 1 427 415 

Spolu 1 427 415 

SIS Na dofinancovanie osobných výdavkov.  569 476 

Spolu 569 476 

SŠHR SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 42 746 

Spolu 42 746 

ŠÚ SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 373 941 

Spolu 373 941 

ÚGKK SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 115 958 

Spolu 115 958 

ÚJD SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 56 207 

Spolu 56 207 

ÚNMS SR 

Pre Slovenský metrologický inšpektorát z dôvodu splnenie si zákonných 
povinností súvisiacich s ukončením pracovného pomeru. 

7 126 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 87 618 

Spolu 94 744 

ÚPV SR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 56 727 

Spolu 56 727 

ÚRSO Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 50 067 

Spolu 50 067 

ÚOOPČ 
Na činnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  343 894 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 1 607 

Spolu 345 501 

ÚOOÚ SR 

Na úpravu platu predsedu úradu na rok 2021 v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov.  

2 656 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 21 019 

Spolu 23 675 

ÚV SR 

Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí 
štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii v súlade so zákonom  
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 
Slovenskej republiky a zákonom č. 55/2017 Z. z.  

38 042 

Na organizačné a odborné zabezpečenie úradov splnomocnenca.  36 437 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 280 378 

Spolu 354 857 

ÚVO Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 99 425 

Spolu 99 425 

KVOP Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 20 783 

Spolu 20 783 
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RVR Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 14 170 

Spolu 14 170 

MŠVVaŠ SR 

Na úprava platov lektorov a učiteľov v zahraničí v súlade so zákonom  
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  
vo verejnom záujme. 

116 109 

Na plnenie dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 19 937 312 

Spolu 20 053 421 

    Zdroj: MF SR 

 
 

 
 

Tabuľka č. 3 - Rezerva na mzdy a poistné - viazanie v kapitolách* 

Kapitola  Účel Suma  

KNR SR Na úpravu platu a paušálnej náhrady poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 377 086 

KP SR Na úpravu platu prezidentky SR. 13 992 

KSR Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavných činiteľov. 11 138 

KVOP 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

2 466 

MDV SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

19 028 

MF SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 508 

MH SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 508 

MIRRI SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 507 

MK SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

MO SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

12 032 

MPRV SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

MPSVaR SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

MŠVVaŠ SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

22 526 

MV SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

22 524 

MZ SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

MZVaEZ SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

MŽP SR 
Na úpravu platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych 
zamestnancov vo verejnej funkcii. 

15 530 

NBÚ Na úpravu platu a paušálnej náhrady riaditeľa NBÚ. 4 902 

NKÚ SR Na úpravu platu a paušálnej náhrady predsedu NKÚ SR a podpredsedov NKÚ SR. 21 145 

PMÚ SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

SŠHR SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

ŠU SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

ÚGKK SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

ÚJD SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

ÚNMS SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

ÚPV SR Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 
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ÚVO  Na úpravu platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. 3 498 

* Rozpočtové opatrenia  boli realizované v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

Zdroj: MF SR 

 

 Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 
 

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 rozpočtovaná v sume  

1 041 000 000 eur bola z dôvodu pretrvávajúcich negatívnych vplyvov pandémie ochorenia 

COVID-19 navýšená na sumu 3 840 438 168 eur.  

Kapitolám boli uvoľnené prostriedky v celkovej sume 3 323 920 127 eur 

prostredníctvom rozpočtových opatrení na základe predložených žiadostí príslušných kapitol 

štátneho rozpočtu a na dofinancovanie Transferu Sociálnej poisťovne bolo uvoľnených  

801 813 eur. 

Tabuľka č. 4 - Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID - 19*  
Kapitola  Účel Suma 

MDV SR 

Dotácie na podporu prevádzkovateľov pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, 
autoškôl a školiacich stredísk KKV v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov 
pandémie COVID-19. 

19 405 920 

Personálne posilnenie v súvislosti s poskytovaním dotácií na zmiernenie negatívnych 
následkov pandémie COVID-19 na podporu prevádzkovateľov pravidelnej medzinárodnej 
autobusovej dopravy, autoškôl a školiacich stredísk KKV a veľkej schémy štátnej pomoci pre 
cestovný ruch. 

177 594 

Dotácie na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov 
pandémie COVID-19. 

227 500 000 

Spolu 247 083 514 

MH SR 

Dotácie na podporu podnikateľov v segmente osobitnej pravidelnej a príležitostnej 
autobusovej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie COVID-
19. 

8 045 552 

Dotácie na ekonomickú stratu pre podnikateľské subjekty v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie COVID-19 na 
podnikateľské subjekty. 

7 759 637 

Dotácie na nájomné v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie COVID-19 
na podnikateľské subjekty. 

145 000 000 

Obstaranie injekčných striekačiek a ihiel pre potreby vakcinácie občanov SR v súvislosti  
s pandémiou COVID-19. 

1 921 219 

Obstaranie PCR testov  pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti 
Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 
v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2020 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 2/2021 Z. z. 

5 063 520 

Obstaranie antigénových testov v súvislosti s pandémiou COVID-19. 39 446 000 

 
Nákup kloktacích testov pre MZ SR.   3 561 917 

Spolu 210 797 845 

MK SR 
Poskytnutie vysielacieho času na zabezpečenie vysielania mediálnej komunikácie osvety 
prevencie šírenia ochorenia COVID-19 v súlade s uzn. vl. SR č. 77/2021, uzn. vl. SR  
č. 123/2021 a uzn. vl. SR č. 160/2021. 

245 238 
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Dotácie na finančnú pomoc pre sektor kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s 
pandémiou COVID-19. 

26 755 561 

Kompenzácia výpadku príjmov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

4 535 229 

Spolu 31 536 028 

MPSVaR 
SR 

Financovanie projektu "Prvá pomoc +" na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich 
následkov. 

840 141 692 

Financovanie projektu "Prvá pomoc ++" na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov 
v súlade s uzn. vl. SR č. 290/2021. 

300 000 000 

Predĺženie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu na druhý polrok 2021 v súlade s uzn. vl. SR  
č. 319/2021. 

264 000 000 

Poskytovanie SOS dotácií v roku 2021 v súlade s uzn. vl. SR č. 681/2020 v súvislosti  
s pandémiou COVID-19. 

74 400 000 

Poskytovanie dotácií na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19. 9 400 000 

Personálne posilnenie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s realizáciou 
projektu "Prvá pomoc +" na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v súlade s 
uzn. vl. SR č. 72/2021. 

2 836 694 

Obstaranie OOPP pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb  
a sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately v súvislosti s epidemickou 
situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. 

4 000 000 

 

Jednorazový finančný príplatok pracovníkom v prvej línií v boji s pandémiou v oblasti 
sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
v súlade s uzn. vl. SR č. 778/2021. 

15 247 450 

 
Na dofinancovanie štátom plateného poistného a nesystémových dávok sociálneho poistenia. 3 148 211 

 
Jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa a pandemický rodičovský 
príspevok. 

130 857 844 

Spolu 1 644 031 891 

MS SR Prijaté opatrenia najmä na úseku ZVJS v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19. 4 282 002 

Spolu 4 282 002 

MŠVVaŠ 
SR 

Spolupráca so SAV na realizáciu aktivít sekvenácie celého genómu SARS-CoV-2 pozitívnych 
vzoriek na identifikáciu variantu danej vzorky. 

1 114 220 

Testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov škôl v súlade s uzn. vl. SR č. 760/2020 s cieľom 
obnoviť prezenčné vyučovanie na školách a prevádzku školských zariadení.  

2 684 830 

Poskytnutie mimoriadnej pomoci prostredníctvom Fondu na podporu športu na zmiernenie 
dopadu obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 na prevádzkovateľov športovej 
infraštruktúry a  profesionálny šport. 

9 500 000 

Kompenzácia výpadku príjmov verejných vysokých škôl v súvislosti s pandémiou COVID-
19. 

24 251 410 

Spolu 37 550 460 

MV SR 
Výdavky na celoplošné skríningové testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia 
COVID-19. 

92 639 195 
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Osobné výdavky pre príslušníkov PZ SR, HaZZ SR a HZS z dôvodu zabezpečenia plnenia 
opatrení  počas pandémie COVID-19 a v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva  
na prítomnosť ochorenia COVID-19 v období núdzového stavu. 

8 996 843 

Testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov škôl v súlade s uzn. vl. SR č. 760/2020 s cieľom 
obnoviť prezenčné vyučovanie na školách a prevádzku školských zariadení.  

6 283 203 

 
Na zabezpečenie krytia nákladov spojených s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie 
podľa nariadenia vlády SR č. 269/2020. 

325 852 

 
Prevoz darovaných vakcín do Rwandy a Nairobi v súlade s uzn. vl. SR č. 364/2021. 180 000 

 
Distribúcia antigénových testov pre školy.  38 476 

 
Kompenzácia výdavkov príjmov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva vnútra SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

980 000 

 
Na úhradu výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. 5 185 450 

Spolu 114 629 019 

MZ SR 

Obstaranie liekov na liečbu ochorenia COVID-19. 32 025 850 

Obstaranie antigénových testov v súvislosti s pandémiou COVID-19. 127 425 002 

Obstaranie vakcín proti ochoreniu COVID-19. 93 929 117 

Financovanie komunikačnej a mediálnej kampane súvisiacej s vakcináciou obyvateľov proti 
ochoreniu COVID-19 a riadením pandémie COVID-19. 

3 082 559 

Úhrada výdavkov subjektom hospodárskej mobilizácie na plnenie úloh hospodárskej 
mobilizácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

116 056 216 

Mimoriadny príplatok za sťažený výkon práce na tzv. COVID oddeleniach. 84 211 926 

Mimoriadny tzv. COVID príplatok za sťažený výkon práce pre pracovníkov Záchrannej 
zdravotnej službu. 

7 352 636 

Zriadenie a prevádzka zazmluvnených mobilných odberových miest. 79 784 760 

Zabezpečenie prepravy pacientov s ochorením COVID-19 a dopravy Intervenčného tímu MZ 
SR na zásahy v oblastiach, resp. zariadeniach postihnutých ochorením COVID-19. 

3 908 145 

Diagnostikovanie ochorenia COVID-19 Úradom verejného zdravotníctva SR a vybranými 
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v rámci SR. 

811 263 

Zriadenie Národnej linky duševného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19. 99 857 

Nový organizačný útvar MZ SR - Krízové koordinačné centrum, ktoré bolo zriadené  
na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s COVID-19. 

5 009 208 

Na spracovanie, analýzu a sekvenáciu koronavírusu z odpadových vôd. 4 178 000 

Na OPP pre pracovníkov Záchrannej zdravotnej služby. 790 702 

Na poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom v súlade s 
uzn. vl. SR č. 777/2021. 

50 705 746 

Náklady veľkokapacitných očkovacích centier.  7 930 302 

 
Služby poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. (SMS notifikácie). 1 123 208 

 
Na úhrada zdravotnej starostlivosti osobám bez verejného zdravotného poistenia. 397 088 

Spolu 618 821 585 
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SAV 

Séroepidemiologická analýza - testovanie na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 
indikovaných infekciou alebo očkovaním u zamestnancov SAV. 

89 910 

Spolupráca s MŠVVaŠ SR na realizáciu aktivít sekvenácie celého genómu SARS-CoV-2 
pozitívnych vzoriek na identifikáciu variantu danej vzorky. 

181 440 

Prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. 93 739 

 
Kompenzácia výpadku príjmov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Slovenskej akadémie vied v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

875 240 

 
Na pilotnú štúdiu na detekciu protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 pre Biomedicínske centrum 
SAV. 

114 645 

Spolu 1 354 974 

SŠHR SR Obstaranie antigénových rýchlotestov v súvislosti s pandémiou COVID-19. 42 980 951 

Spolu 42 980 951 

ŠÚ SR 
Novela zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021, ktorou  
sa v dôsledku pandémie COVID-19 predĺžil celkový čas zberu údajov o obyvateľoch v rámci 
SODB o 7 mesiacov - do 31. októbra 2021. 

1 052 000 

Spolu 1 052 000 

MF SR Výdavky na očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. 20 000 000 

 
Finančná pomoc pre seniorov na podporu protipandemických opatrení COVID-19. 346 750 000 

Spolu 366 750 000 

MŽP SR  
Kompenzácia výpadku príjmov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

3 049 858 

Spolu 3 049 858 

*v sumách sú premietnuté aj vrátené nevyčerpané prostriedky kapitol Zdroj: MF SR 

 
 


