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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiály na mimoriadne rokovanie HSR SR   
Dňa 13. októbra 2021  

          

         č. 1) 
 
 

Stanovisko k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 
 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 sa predkladá podľa článku  58 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Rozpočet 
verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch 
rokov, t. j. roky 2022, 2023 a 2024.  
 
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na 
roky 2022 až 2024“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy 
na roky 2022 až 2024, osobitne rozpočtu na rok 2022 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, sú 
podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.  

 

Stanovisko AZZZ SR : 

S ohľadom na potrebu detailného oboznámenia sa s predmetným materiálom a časový priestor na finalizáciu 
stanoviska AZZZ SR od doručenia materiálu, zaujme AZZZ SR definitívne stanovisko k nemu priamo na 
mimoriadnom rokovaní HSR SR.  
 
Už teraz však môžeme konštatovať, že vidíme veľký problém  s návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo, nakoľko je v 
absolútnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo v budúcom roku 
výrazne zhorší už tak zlú situáciu v podfinancovanom sektore. Dlhodobo poukazujeme na problémy 
v zdravotníctve, ktoré sú natoľko vážne, že považujeme za nevyhnutné, aby bol rozpočet štruktúrovaný tak, aby 
práve táto oblasť  bola  v rozpočte výrazne posilnená. Bližšie sa vyjadríme priamo na rokovaní HSR SR.  
 


