
 
 

NÁVRH 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 

z  

 

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 
 

Číslo materiálu:   

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií 

Vláda 

A. schvaľuje 

 
A.1. návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 v súlade s § 4 ods. 3 zákona 

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

niektorých zákonov, 

A.2. návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, 

A.3. návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2022, 

A.4. limity počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 

osobných vyrovnaní v kapitolách štátneho rozpočtu na rok 2022 uvedené v prílohe 

č. 1 tohto uznesenia, 

A.5. systemizáciu príslušníkov finančnej správy v štátnej službe, policajtov v štátnej 

službe, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej 

záchrannej služby v štátnej službe a profesionálnych vojakov v štátnej službe na 

rok 2022 uvedenú v prílohe č. 2 tohto uznesenia, 

A.6. doplnenie zdrojov štátnych finančných aktív v roku 2022 z výdavkov štátneho 

rozpočtu do sumy 250 mil. eur na finančné nástroje súvisiace s opatreniami na 

podporu ekonomiky; 

 

B. súhlasí 

 
B.1. s použitím štátnych finančných aktív v roku 2022 v sume 11 233 000 eur na 

majetkové účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, 

 



B.2. s použitím štátnych finančných aktív v roku 2022 v sume 28 718 900 eur na 

realizáciu záruk za zlyhané úvery poskytnuté v rámci opatrení zameraných na 

zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19; 

 

C. ukladá 
 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

 

C.1. oznámiť ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a správcom 

ďalších kapitol štátneho rozpočtu záväzné ukazovatele podľa časti A. tohto 

uznesenia, prípadne ďalšie záväzné ukazovatele v rámci schválených ukazovateľov 

do 10. januára 2022 

 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi dopravy a výstavby 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

ministerke spravodlivosti 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministerke kultúry 

ministrovi zdravotníctva 

 

C.2. v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktualizovať a zverejniť priorizované 

investičné plány a harmonogram investícií, projektov investičného charakteru 

a koncesií najmenej do konca roku 2027 so zohľadnením možností a zdrojov 

financovania  

do 30. mája 2022 

 

ministrovi dopravy a výstavby  

ministrovi vnútra 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

 

C.3. oznámiť obciam a vyšším územným celkom, ktoré zabezpečujú prenesený výkon 

štátnej správy, sumu výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy 

do 31.  januára 2022 

 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

C.4. oznámiť obciam a mestám záväzné limity dotácií na bežné výdavky pre zariadenia 

sociálnych služieb 

do 31. januára 2022 

 

 



ministrom 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu 

 

C.5. predložiť do príslušného výboru Národnej rady SR návrh rozpočtu kapitoly 

štátneho rozpočtu na roky 2022 až 2024, vrátane rozpočtu na samostatných účtoch  

a návrh rozpočtu štátneho fondu, ktorého je správcom, na roky 2022 až 2024 

v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 

do 15. októbra 2021 

 

C.6. predložiť Ministerstvu financií SR v elektronickej forme prostredníctvom 

Rozpočtového informačného systému rozpis zmien schválených vládou podľa 

funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2022, 

vrátane rozpisu podľa programov vlády 

do 23. novembra 2021 

 

C.7. predložiť Ministerstvu financií SR v elektronickej forme prostredníctvom 

Rozpočtového informačného systému podrobný rozpis zmien schválených 

Národnou radou SR podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie platnej na rok 2022, vrátane rozpisu podľa programov vlády 

do 28. decembra 2021 

 

C.8. zabezpečiť začínanie obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov 

štátneho rozpočtu a aktualizáciu údajov Registra investícií Ministerstva financií SR 

podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3 tohto uznesenia 

v termínoch uvedených v prílohe č. 3 tohto uznesenia 

 

C.9. nepredkladať v roku 2022 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, 

ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo 

úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2022 s rozpočtovými 

dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej 

správy 

do 31. decembra 2022 

 

D. splnomocňuje 

 
podpredsedu vlády a ministra financií 

 

D.1. v priebehu roka prijať opatrenia k záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu 

a opatrenia k úprave systemizácie v rozsahu podľa § 2 návrhu zákona o štátnom 

rozpočte na rok 2022 a k počtom zamestnancov kapitol štátneho rozpočtu 

uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia; 

 

 

 

 

 



E. poveruje 

 
predsedu vlády 

 

E.1. predložiť vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 predsedovi 

Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,      

     

podpredsedu vlády a ministra financií 

 

E.2. uviesť vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 v Národnej rade SR. 

 

 

 

 

 

 

Vykonajú: členovia vlády 

            predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

                         správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu 

      

Na vedomie:  predseda Národnej rady SR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Príloha č. 1 

k uzneseniu vlády SR 

č. .../2021 

LIMITY 

počtu zamestnancov, 

miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní 

v kapitolách štátneho rozpočtu 

na rok 2022 

Kapitola štátneho rozpočtu 

Počet zamestnancov  kat. 610 

(osoby) (eur) 

Rozpočtové 

organizácie 
* 

v tom: z toho: 

Mzdy, platy, 

služobné príjmy a 

OOV aparátu 

(kód zdroja 111) 

bez AK 

osobitne 

sledovaných 

AK  

osobitne 

sledované 

** 

aparát * 

v tom: 

bez AK 

 osobitne 

sledovaných 

AK  

osobitne 

sledované 

** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Kancelária Národnej rady SR 532 532   532 532   19 196 713 

Kancelária prezidenta SR 101 101   101 101   2 776 907 

Úrad vlády SR 821 802 19 821 802 19 12 538 207 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 
966 799 167 966 799 167 11 432 652 

Kancelária Ústavného súdu SR 127 127 0 127 127 0 3 952 253 

Kancelária Najvyššieho súdu SR 210 210 0 210 210 0 8 507 142 

Generálna prokuratúra SR 1 983 1 983 0 317 317 0 13 959 524 

Najvyšší kontrolný úrad SR 319 319 0 319 319 0 7 551 924 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR 
1 196 1 195 1 1 164 1 163 1 55 674 465 

Ministerstvo obrany SR 20 453 20 453 0 597 597 0 11 940 188 

Ministerstvo vnútra SR 39 142 38 966 176 1 393 1 217 176 15 936 379 

Ministerstvo spravodlivosti SR 12 393 12 393 0 414 414 0 8 834 457 

Ministerstvo financií SR 10 811 10 665 146 775 717 58 17 266 895 

Ministerstvo životného prostredia SR 767 683 84 495 411 84 6 586 337 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 12 546 12 238 308 753 630 123 13 200 939 

Ministerstvo zdravotníctva SR 3 005 2 955 50 466 416 50 10 258 656 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12 624 12 375 249 802 553 249 10 985 992 

Ministerstvo kultúry SR 1 232 1 202 30 283 253 30 4 011 931 

Ministerstvo hospodárstva SR 941 767 174 581 407 174 7 890 749 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR 
2 538 2 442 96 454 420 34 9 787 246 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 530 1 447 83 730 647 83 11 789 023 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 231 231 0 67 67 0 1 815 134 

Štatistický úrad SR 782 782 0 782 782 0 13 721 968 

Úrad pre verejné obstarávanie 236 226 10 236 226 10 5 465 771 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 112 112 0 0 0 0 0 

Úrad jadrového dozoru SR 130 130 0 130 130 0 4 318 750 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 123 123 0 123 123 0 2 215 469 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

SR 
113 113 0 93 93 0 2 134 515 

Protimonopolný úrad SR 79 70 9 79 70 9 1 657 423 

Národný bezpečnostný úrad 250 250 0 250 250 0 6 494 929 

Správa štátnych hmotných rezerv SR 100 100 0 100 100 0 1 693 430 

Všeobecná pokladničná správa 149 149 0 0 0 0 0 

     Kancelária verejného ochrancu práv 52 52   0 0     

     Rada pre vysielanie a retransmisiu 32 32   0 0     

     Úrad na ochranu osobných údajov SR 46 46   0 0     

     Úrad na ochranu oznamovateľov 

     protispoločenskej činnosti 
19 19   0 0     

Slovenská akadémia vied 847 847 0 0 0 0 0 

Kancelária Súdnej rady SR 47 47 0 0 0 0 0 

Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 100 100 0 100 100 0 3 615 200 

SPOLU 127 536 125 934 1 602 14 260 12 993 1 267 307 211 168 

* vrátane počtu miest na realizáciu Plánu obnovy a odolnosti  

** AK (administratívne kapacity) nekryté zo zdroja 111, v súlade s bodom A.2. uznesenia vlády SR č. 489 z 8. septembra 2021 



  

Príloha č. 2 

k uzneseniu vlády SR 

č. .../2021 

Systemizácia 

príslušníkov finančnej správy v štátnej službe 

na rok 2022 

Kapitola 
Počet miest spolu 

Objem finančných 

prostriedkov na služobné 

príjmy v štátnej službe 

(osoby) (eur) 

Ministerstvo financií SR 8 723 184 787 583 

       ozbrojení príslušníci finančnej správy 3 210 70 908 836 

neozbrojení príslušníci finančnej správy 5 513 113 878 747 
 

Systemizácia 

policajtov v štátnej službe 

na rok 2022 

Kapitola 
Počet miest spolu 

Objem finančných 

prostriedkov na služobné 

príjmy v štátnej službe 

(osoby) (eur) 

Ministerstvo vnútra SR 22 565 506 115 094 

Ministerstvo spravodlivosti SR 5 146 110 433 842 

Národný bezpečnostný úrad 228 5 905 472 
 

Systemizácia 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

a príslušníkov Horskej záchrannej služby 

v štátnej službe 

na rok 2022 

Kapitola 
Počet miest spolu 

Objem finančných 

prostriedkov na služobné 

príjmy v štátnej službe 

(osoby) (eur) 

Ministerstvo vnútra SR 4 609 92 758 076 
 

Systemizácia 

profesionálnych vojakov v štátnej službe 

na rok 2022 

Kapitola 

Počet miest 

profesionálnych 

vojakov 

Objem finančných 

prostriedkov na platy 

profesionálnych vojakov 

(osoby) (eur) 

Ministerstvo obrany SR 14 100 355 551 244 
 

 

 
 
 



          Príloha č. 3 

                                                                                                           k uzneseniu vlády SR 

                                                                                                           č. .../2021 

 

Postup 

pri začínaní obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho 

rozpočtu a aktualizácii údajov Registra investícií Ministerstva financií Slovenskej 

republiky v roku 2022 

 

1.    Nezačínať bez predchádzajúceho súhlasu vlády z kapitálových výdavkov štátneho                                                              

rozpočtu obstarávanie stavieb a zmien dokončených stavieb, ktorých obstarávacia cena je 

3 320 000 eur a viac.  

Tento postup sa nevzťahuje na realizáciu stavebných akcií financovaných z prostriedkov 

Európskej únie, na financovaní ktorých sa podieľajú i prostriedky štátneho rozpočtu, 

a prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  

Termín: priebežne v roku 2022 

 

2.  Pri stavbách, u ktorých v priebehu realizácie skutočná obstarávacia cena dosiahne 

3 320 000 eur z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii a navyše prác z titulu 

rozšírenia, resp. zmien stavebných objektov, prevádzkových súborov, resp. iných zmien, 

sa zdôvodnenie zvýšenia ceny predkladá na posúdenie a rozhodnutie vlády. 

Tento postup sa nevzťahuje na realizáciu stavebných akcií financovaných z prostriedkov 

Európskej únie, na financovaní ktorých sa podieľajú i prostriedky štátneho rozpočtu, 

a prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  

Termín: priebežne v roku 2022 

 

3.  Súhlas na začatie obstarávania stavieb s obstarávacou cenou nižšou ako 1 000 000 eur 

udeľovať správcami kapitol štátneho rozpočtu s prihliadnutím na celkovú rozostavanosť 

v rámci kapitoly a jej nezvyšovanie pri dodržaní podmienok, že lehota výstavby, t. j. lehota 

od začatia výstavby do ukončenia realizácie stavby neprekročí 24 mesiacov; začatie týchto 

stavieb zaradiť v rámci aktualizácie do Registra investícií Ministerstva financií SR. 

Termín: priebežne v roku 2022         

 

4.  Aktualizovať údaje Registra investícií Ministerstva financií SR v súlade s Ministerstvom 

financií SR odsúhlasenými zmenami a rozpočtovými opatreniami záväzných ukazovateľov 

kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu a všetkými zmenami, ktoré boli vykonané 

v právomoci správcu  kapitoly štátneho rozpočtu; v rámci aktualizácie doplniť všetky 

základné informácie o investičných akciách v rozsahu príslušných formulárov Registra 

investícií Ministerstva financií SR. 

Termín: priebežne v roku 2022 po vykonaní rozpočtového opatrenia alebo zmeny vo 

financovaní investičných akcií 

 

5.  V rámci aktualizovania Registra investícií Ministerstva financií SR k 31. 12. 2022 preradiť 

z registra investícií dokončené stavebné akcie do Registra dokončených stavieb.  

Termín: do 28. februára 2023  


