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bod č. 1 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

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“. 

A. Základné údaje štátneho rozpočtu na rok 2022  

• Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtujú sumou 19,97 mld. eur. Celkové výdavky 

štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určujú sumou 25,45 mld. eur, to znamená že schodok štátneho rozpočtu 

na rok 2022 sa určuje sumou 5,47 mld. eur. 

• Deficit verejných financií by mal byť v roku 2022 na úrovni 4,94 % HDP (v roku 2021  

na úrovni 7,41 %). Hrubý verejný dlh bude v roku 2022 na úrovni 61,5 % HDP (v roku 2021 na úrovni 65 % 

HDP) a do roku 2024 by mal klesnúť pod 59 % HDP. 

• Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 obsahuje na celom horizonte rozpočtu alokáciu 

prostriedkov plánu obnovy a odolnosti v celkovom objeme 4,59 mld. eur. 

B. Makroekonomické postrehy vyplývajúce zo štátneho rozpočtu 

Základné ukazovatele 
 

• Reálny rast HDP by mal aj napriek vysokej inflácii dosiahnuť 4,2 %, nominálne dokonca až 8,3 %., napriek 

tomu, že príspevok zahraničného obchodu bude záporný. Na jeho rast pozitívne vplývajú obnovenie 

postpandemickej aktivity, ale aj čerpanie končiaceho programového obdobia a Plán obnovy a odolnosti 

v objeme 1,3 mld. eur v 2022.  

• Pokračuje trend zvyšovania miezd zamestnancov verejného sektora, rozdiel oproti súkromnému 

sektoru má byť v budúcom roku maximálne 256 eur, mzdy štátnych zamestnancov budú o 21 % vyššie 

oproti súkromnému sektoru.  
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Ukazovatele 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  skut. skut. prog. prog. prog. prog. 

Hrubý domáci produkt, s.c. 2,5 -4,8 3,7 4,2 5,0 0,7 

      reálny rast v % 2,5 -4,8 3,7 4,2 5,0 0,7 

Hrubý domáci produkt (mld. €) 93,9 91,6 96,9 104,9 113,2 116,5 

    nominálny rast v % 5,1 -2,5 5,8 8,3 7,9 2,9 

Export tovarov a služieb, (mld. €) 86,8 78,5 89,3 95,0 102,6 109,8 

Import tovarov a služieb, (mld. €) 86,4 77,7 89,7 96,0 104,1 109,8 

Zamestnanosť             

Zamestnanosť (štat. výkazníctvo) 2584 2531 2498 2520 2545 2554 

Zamestnanosť (ESA) (% zmena) 1,0 -1,9 -0,8 0,8 1,0 0,4 

Miera nezamestnanosti (VZPS) 5,8 6,7 7,0 6,7 5,7 5,2 

Počet nezamestnaných (VZPS, tis.) 157,7 181,4 189,4 181,5 154,6 139,5 

Priemerná mzda 1092 1133 1194 1260 1324 1388 

   rast  7,8 3,8 5,4 5,5 5,1 4,8 

Reálna mesačná mzda (€) 1030 1048 1077 1091 1112 1148 

   rast  5,0 1,8 2,8 1,3 1,9 3,2 

Mzda v súkromnom sektore (€) 1061 1084 1143 1205 1275 1349 

   rast  6,3 2,2 5,4 5,4 5,8 5,8 

Mzda vo verejnom sektore (€) 1216 1320 1385 1461 1510 1544 

   rast  13,4 8,6 4,9 5,5 3,4 2,3 

Cenová inflácia             

Spotrebiteľská inflácia (CPI) 2,7 1,9 2,5 4,2 3,1 1,5 

 

Príjmy štátu 

• Príjmy štátu sú napriek kríze na vyššej úrovni ako v roku 2019, za čo môže najmä efekt transferov z EÚ. 

• Kľúčovým zdrojom príjmov štátu sú daňové a odvodové príjmy. Daňové príjmy presne kopírujú rast 

HDP, odvodové príjmy veľmi mierne zaostávajú vplyvom dočasne nižšej zamestnanosti. 

• Prognóza dane z príjmov právnických osôb v roku 2021 predpokladá prekonanie výnosu z roku 2019  

a v roku 2022 by mala už prekonať 3,2 mld. eur (2,7 mld. v 2019). 

(v mil. eur)  2019 S  2020 S  2021 R  2021 OS  2022 N  2023 N  2024 N  

Príjmy spolu  38 818 38 110 39 644 40 813 44 174 47 691 47 676 

v % HDP  41,4 41,8 41,4 41,9 41,9 41,9 40,7 

Daňové príjmy  18 058 17 283 17 760 18 906 20 289 21 854 22 341 

Dane z produkcie a 

dovozu  
11 265 11 130 11 466 11 740 12 474 13 371 13 588 

Bežné dane z 

dôchodkov, 

majetku  

6 793 6 153 6 294 7 166 7 815 8 483 8 753 
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Odvody  14 315 14 473 15 257 15 276 15 846 16 706 17 406 

Nedaňové príjmy  4 825 4 725 5 003 4 866 5 060 5 271 5 358 

Granty a transfery  1 620 1 630 1 624 1 765 2 979 3 859 2 571 

z toho: z EÚ  945 1 028 1 175 1 205 2 337 3 395 2 090 

 

Výdavky štátu 

• Výdavky sú stále vysoko nad predkrízovou úrovňou. Hoci sa v roku 2022 očakávajú výdavky na covidové 

opatrenia cca 0,79 mld. eur, ako aj nové výdavky Plánu obnovy (1,3 mld. eur), dohromady to 

predstavuje 2 % HDP. Výdavky štátu by teda aj bez krízy a Plánu obnovy dosiahli 44,8 % HDP.  

• Slovenská ekonomika zaznamenala už v roku 2021 pomerne silný rast, keď sa reálne HDP dostalo veľmi 

blízko k predkrízovej úrovni. V takejto situácii nie je „stimulujúci rozpočet“, ktorý prispieva k ďalšiemu 

nárastu verejného dlhu potrebný. Vláda preto mohla byť opatrnejšia, a už na rok 2022 mohla pripraviť 

rozpočet s nižším deficitom. 

• V roku 2020 prekročilo zadlženie Slovenska aj posledné 5. sankčné pásmo dlhovej brzdy a v roku 2021 

a 2022 zadlženie zrejme ďalej porastie z 59,7 % na 61,5 % HDP. Prognóza hrubého verejného dlhu teda 

ráta s jeho nárastom na takú výšku, pri ktorej sa podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti 

musia spustiť opatrenia na jeho zníženie. Do mája 2023 však platí výnimka z uplatňovania opatrení 

na zníženie dlhu a viaceré opatrenia sa neuplatňujú. Ak je rozpočtovým cieľom na rok 2024 vyrovnaný 

rozpočet, je prinajmenšom otázne, ako pri absencii konkrétnych konsolidačných opatrení a nedostatku 

časového priestoru bude v silách vlády tento cieľ naplniť. 

• Deficit sa znižuje najmä vďaka znižovaniu covidových výdavkov (z 1,3 mld. eur na 0,78 mld. eur)  

a zvyšovaniu daňových a odvodových príjmov (+ 2 mld. eur).  

Prehľad výdavkov 

(v mil. eur)  2019 S  2020 S  2021 R  2021 OS  2022 N  2023 N  2024 N  

Výdavky spolu  40 066 43 719 46 735 48 531 49 387 51 555 51 491 

v % HDP  42,7 48,0 48,9 49,8 46,8 45,3 43,9 

Bežné výdavky  36 271 39 659 43 242 43 936 44 215 46 039 46 390 

v tom: Sociálne 

dávky 
12 600 14 455 14 837 16 243 14 883 15 545 16 216 

           Naturálne 

sociálne transfery  
4 842 4 917 5 428 5 296 5 422 5 686 5 929 

Kapitálové výdavky  3 795 4 060 3 493 4 595 5 172 5 516 5 101 

Deficit -1 249 -5 609 -7 091 -7 718 -5 214 -3 864 -3 815 
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Porovnanie rozpočtov významných ministerstiev (v eurách): 

 

Opatrenia týkajúce sa priemyslu 

• Na zníženie nákladov na elektrinu pre veľké priemyselné podniky sa počíta s dotáciou v objeme 40 mil. 

eur, čo nemusí postačovať na splnenie zákonom priznaných kompenzácii pre vysoko energeticky 

náročné podniky (najmä v súvislosti s prudko rastúcou cenou elektriny a cenou emisných povoleniek). 

• Zo zdrojov POO je na podporu energetickej efektívnosti, napr. zvýšenie výrobnej kapacity elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), modernizáciu existujúcich výrobných kapacít 

na výrobu elektriny z OZE a taktiež na podporu alternatívnych pohonov vyčlenených 119 mil. eur. 

• Z POO je na budovanie „Digitálneho Slovenska“ určených 78,6 mil. eur v rozpočte MIRRI SR (digitálne 

vzdelávanie zamestnancov štátu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, štát v mobile, tablety 

pre seniorov).  

v % HDP  -1,3 -6,2 -7,4 -7,9 -4,9 -3,4 -3,3 

HDP  93 865 91 105 95 662 97 440 105 536 113 890 117 190 

 
2021 2022 Medziročne v eur 

Ministerstvo životného prostredia SR  494 086 286 565 718 727 71 632 441 

MŠVVaŠ SR 1 751 342 149 3 643 684 873 1 892 342 724 

MPSVR SR 3 282 219 903 3 452 802 608 170 582 705  

Ministerstvo hospodárstva SR 493 074 252 516 505 138 23 430 886 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 489 617 428 2 212 974 061 723 356 633 

Ministerstvo vnútra SR   3 005 530 687 1 635 876 090 -1 369 654 597 

Ministerstvo spravodlivosti SR 475 897 639 572 849 893 96 952 254 

Ministerstvo financií SR 647 838 550  549 748 290 -98 090 260 

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 706 862 713 1 606 465 468 -100 397 245 

Celkové výdavky št. rozpočtu 27 603 807 519 25 447 760 137 -2 156 047 382 
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Opatrenia týkajúce sa dopravy 

• Nový rozpočet predpokladá výrazný nárast investícií do dopravnej infraštruktúry. Na rok 2022 

predstavujú 1,71 mld. eur, z toho 696 mil. eur z prostriedkov EÚ. 

• Otázkou je financovanie podpory prevádzky ZSSK a ŽSR, ktoré muselo byť v tomto roku výrazne 

navýšené, pričom v roku 2022 sa kalkuluje s poklesom. Pokiaľ štát neobmedzí objednané výkony, 

neobmedzí financovanie bezplatnej dopravy, tieto výdavky nemusia postačovať. 

 

Opatrenia týkajúce sa sociálnych vecí a podpory zamestnanosti 

• Štátny rozpočet počíta s výdavkami na Kurzarbeit vo výške 16,5 mil. eur, napriek tomu  

že pri tvorbe schémy bolo prisľúbených 20 mil. eur. Uvedená výška sa nám nezdá pri súčasnej čipovej 

a materiálovej kríze dostatočná. 

• Zásadný vplyv na úroveň výdavkov štátneho rozpočtu na sociálnu inklúziu mal rok 2020, kde došlo 

k prudkému nárastu výdavkov na podporu rodiny, ŤZP, či 13. dôchodku. Jedná sa o výdavky,  

ktoré sa opakujú v každom nasledujúcom roku. Návrh rozpočtu na rok 2022 neobsahuje žiadnu zmienku 
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o rodičovskom dôchodku, pričom máme za to, že tieto výdavky (odhadom 0,6 mld. eur) nie sú 

započítané vo výdavkoch.  

 

Opatrenia týkajúce sa vzdelávania 

• V roku 2022 by nemali výraznejšie rásť výdavky na vzdelávanie, avšak v roku 2021 došlo k významnému 

medziročnému nárastu o 415 mil. eur, čo zvýšilo porovnávaciu úroveň. K poklesu by malo dôjsť v oblasti 

vysokého školstva, kde sa predpokladá zníženie počtu vysokoškolských učiteľov. 

 

Opatrenia týkajúce sa životného prostredia 

• V súvislosti s kritickým stavom v oblasti spracovania priemyselných odpadov sa ako nedostatočná javí 

klesajúca alokácia vo výške necelých 28 mil. eur. Rovnako by si vyššiu alokáciu zaslúžila aj podpora 

nízkouhlíkového hospodárstva v súvislosti s pripravovanou sériou nariadení Fit for 55. 

• Financie určené na administratívu (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra ŽP, 

a pod.) predstavujú takmer rovnakú sumu finančných prostriedkov ako prostriedky na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a ochranu ovzdušia dokopy. 
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Rezervy a Všeobecná pokladničná správa 

• V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa opäť rozpočtujú obrovské výdavkové položky, čo znižuje 

prehľadnosť a transparentnosť vykazovaných rozpočtov, najmä kategória rezervy vo výške 1,75 mld. 

eur a kategória ostatné vo výške 1,89 mld. eur (v kategórii ostatné sa rozpočtujú výdavky na investície 

1 mld. eur a výdavky na podporu ekonomiky v sume 750 mil. eur). 

 

• Zvýšil sa celkový počet kategórií rezerv na 9.  

• Rezerva na covidové opatrenia je vo výške 717 mil. eur. 

• Rezerva na mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ je z dôvodu kompenzácie na ušlom cle významne 

navýšená o 326 mil. eur.  

• Pribudla nová rezerva v oblasti zdravotníctva vo výške 220 mil. eur na prípadné dofinancovanie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti z dôvodu realizácie zdravotnej starostlivosti z predchádzajúcich 

rokov. 
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Plán obnovy a odolnosti 

• Skutočný objem príspevkov plánu obnovy sa podľa informácii z návrhu rozpočtu ešte bude upresňovať. 

„Podiel Slovenska na 30 % z celkovej sumy grantov vo Fonde na podporu obnovy a odolnosti bude 

revidovaný do 30. 6. 2022, na základe skutočných a agregovaných výsledkov v zmene reálneho HDP 

za obdobie rokov 2020 - 2021.“ 

• Z prehľadu vyplýva, že objem zdrojov by mal dosiahnuť 4,6 mld. eur. Výdavkom dominuje podpora 

zelenej ekonomiky, druhou najvýznamnejšou položkou sú investície v oblasti zdravotníctva. 
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2. Stanovisko APZD k návrhu  

APZD berie na vedomie predložený návrh rozpočtu a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

K návrhu rozpočtu predkladá APZD nižšie uvedené odporúčania: 

• V rozpočte na 2022 chýbajú explicitné konsolidačné opatrenia, hoci by tam vzhľadom na výšku 

deficitu a snahu o dosiahnutie nominálne vyrovnaného rozpočtu  na rok 2024 boli potrebné. 

Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné pripraviť plán opatrení, ktoré znížia  schodok 

rozpočtu o viac ako 4 mld. v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. 

• Zároveň upozorňujeme, že vzhľadom na súčasné problémy v priemyselných dodávateľských 

reťazcoch a nestabilitu cien energií a materiálov, môžu byť niektoré odhadované daňové príjmy 

štátu príliš optimistické. 
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