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ROZPOČET PRE ĽUDÍ 2022
Verejný rozpočet je podrobný plán príjmov a výdavkov štátu ako 
takého, teda celej verejnej správy vrátane priorít vlády. Rozpísaný 
je na takmer 350 stranách, čím je značne limitovaný počet jeho čita-
teľov. V záujme maximálnej zrozumiteľnosti, ktorú Ministerstvo 
financií SR presadzuje pri spravovaní verejných financií, sme pre 
širokú verejnosť pripravili základné fakty o rozpočte na rok 2022. 

Návrh rozpočtu verejnej správy sa rodil veľmi ťažko. Prípravu a aj samotné 
východiská totiž komplikovala aktuálna pandémia COVID-19. Ministerstvu 
financií SR sa však podarilo pripraviť kvalitný a najmä zodpovedný doku-
ment. Ten navyše zohľadnil to, že Slovensko sa pridalo ku klubu 8 krajín EÚ 
presadzujúcich, aby členské štáty v prvom rade mysleli na zdravie svojich 
verejných financií a znižovali verejný dlh, ktorý vznikol počas koronakrízy.

Základným parametrom štátneho 
rozpočtu je deficit. Ministerstvu 
financií sa aj napriek ťažkým časom 
darí jeho výšku výrazne znižovať a 
v roku 2022 je deficit plánovaný na 
4,94 % HDP.

Rozpočet zahŕňa aj zdroje pre 
rozvoj ekonomiky formou investícií, 
ktoré dosiahnu rekordnú úroveň 
takmer 6 mld. €. Hrubý domáci pro-
dukt (HDP) Slovenska aj vďaka 
týmto investíciám má v roku 2022 
rásť o 4,2 %.

 

Na druhej strane s ohľadom na 
pokračujúcu pandémiu ochorenia 
COVID-19 rozpočet počíta s finan-
covaním jej dopadov. V rozpočte je 
zabezpečená rezerva v sume 717 
miliónov eur. Výdavky sa použijú 
najmä na opatrenia prvej pomoci 
pre podnikateľov, SOS dotácie a iné 
pandemické príspevky.

ZODPOVEDNÝ ROZPOČET STAROSTLIVÝ ROZPOČET PRORASTOVÝ ROZPOČET
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PROGNÓZA VÝVOJA EKONOMIKY NA ROK 2022
Slovenská ekonomika sa v roku 2022 posilní a HDP stúpne o 4,2 %. Zotavenie aktivity vytvorí nové pracovné miesta a zamestnanosť sa zvýši
o takmer jedno percento. Miera inflácie pod vplyvom globálnych faktorov zrýchli na 4,2 %, avšak mzdy budú rásť ešte rýchlejšie. Dynamika reál-
nych miezd dosiahne 1,3 %.
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Rast HDP:
4,2 %

HDP v bežných cenách:
105,5 mld. € 

Priemerná mzda:
1260 €

Rast miezd:
5,5 % 

Inflácia:
4,2 %

Miera nezamestnanosti:
6,7 %

Rast zamestnanosti (ESA):
0,8 %

Vývoj HDP v %



Rozpočet verejnej správy je základný finančný plán, zostavený na 
trojročné obdobie. Stanovuje, s akými príjmami môžu rátať a záro-
veň, na aký účel tieto peniaze občanov použijú:

V roku 2022 bude celá verejná správa (rozpočet verejnej správy), 
ako aj vláda (štátny rozpočet) hospodáriť so schodkom, ktorý je 
označovaný aj ako deficit alebo negatívne saldo. To znamená, že 
štát minie viac, ako získa. 

AKO BUDEME HOSPODÁRIŤ 
V ROKU 2022
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Štátny rozpočet 
v mld. €, hotovostný princíp

ministerstvá (štátny rozpočet)

samospráva (obce, mestá a vyššie územné celky)

sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne 

ostatné subjekty verejnej správy (napr. štátne podniky ako 
NDS, ŽSR či ZSSK)

tvorba rezerv v čase pandémie

priority vlády (výdavky na cesty I. triedy, podpora regionálneho 
školstva a i.)

legislatívne zmeny (zrušenie niektorých doplatkov na lieky, tehoten-
ský príspevok, skorší odchod do dôchodku a i.)

Dôvodom sú najmä:
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PRE PANDÉMIU NÁM STÚPOL DLH
Hrubý dlh stúpol za posledné dva roky o viac ako 13 percentuálnych bodov zo 48,1 % HDP v roku 2019 na 61,5 % HDP v roku 2021. Postupný 
nárast spôsobili najmä opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19 (4,9 p. b.) a predzásobenie sa hotovosťou z dôvodu neistoty vývoja 
pandémie (5,2 p. b.). Hrubý dlh Slovenska by mal kulminovať v rokoch 2021 a 2022 a do roku 2024 očakávame jeho pokles pod 59 % HDP.

Vývoj hrubého dlhu verejnej správy
(v % HDP) 
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ODKIAĽ MÁ ŠTÁT PENIAZE
Štát získava peniaze na svoje fungovanie najmä z daní a odvodov, ale aj od Európskej únie vo forme eurofondov a po novom aj z Plánu obnovy 
a odolnosti (tzv. granty a transfery). 

Rozdelenie daní
Ak sa pozrieme bližšie na príjmy z daní, najviac, až 8 mld. €, sa 
vyberie na dani z pridanej hodnoty (DPH). Na dani z príjmu 
fyzických osôb sa vyberú 4 mld. € a na dani z príjmu právnic-
kých osôb 3,3 mld. €. Medzi ďalšie dane, ktoré napĺňajú štátnu 
kasu, patrí napríklad daň z motorových vozidiel, nehnuteľností 
či hazardu... 

Najväčším zdrojom príjmu verejnej správy - teda vlády aj samosprávy, sú 
dane, ktoré tvoria takmer polovicu príjmu celého rozpočtu (20,3 mld. €). 

Ďalšou významnou časťou príjmov sú príspevky na verejné poistenie, ktoré 
platia občania a firmy vo forme odvodov jednotlivým zdravotným poisťov-
niam a Sociálnej poisťovni. Odvody tvoria 36 % celkových príjmov. 

Nedaňové príjmy tvoria necelých 12 % celkových príjmov. Patria do nich 
napríklad príjmy z dividend štátom vlastnených alebo spoluvlastnených pod-
nikov, výnosy z elektronického mýta a diaľničných známok, či príjmy z predaja 
tovarov a služieb (napr. tržby z cestovného, poplatky za odvoz odpadu a i.).

Poslednou skupinou príjmov sú granty a transfery, kde sú aj príjmy z fondov 
EÚ či Plánu obnovy a odolnosti. Na rok 2022 tvoria takmer 7 % z celkových 
príjmov verejnej správy.

Príjmy rozpočtu verejnej správy na roky 2022 
v mld. €, metodika ESA 2010

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy
Príspevky na sociálne zabezpečenie
Granty a transfery

20,3
mld. €

5
8

3,3
4

Z príjmov fyzických osôb

Ďalšie dane

Z príjmov právnických osôb

Z pridanej hodnoty

Príjem z daní
v mld. €, metodika ESA 2010

Vedeli ste že?
Dobrou správou pre slovenské financie je na jednej 
strane opätovný rast príjmov z daní, ale aj vysoká úspeš-
nosť ich výberu. Efektivita výberu DPH je najvyššia od 
obdobia pred finančnou krízou v roku 2008.

5,1
3

15,8

20,344,2
mld. €
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VÝDAVKY PODĽA OBLASTÍ 
(rozpočet verejnej správy)
Peniaze, ktoré štát získa z daní, odvodov, fondov alebo 
nedaňových príjmov, potom rozdeľuje ďalej. Inak povedané 
- používa ich na svoj chod a zabezpečenie služieb pre obča-
nov.

Najviac peňazí z verejných financií ide do sociálnej oblasti 
(13,4 mld. €). Sú v tom zahrnuté všetky dôchodky, materské, 
nemocenské, ošetrovné a ďalšie dávky či výdavky na rodinnú 
politiku.

Druhá oblasť s najvyššími výdavkami sú verejné služby. Pod 
týmto názvom sa „skrývajú“ výdavky na samosprávy, okres-
né úrady, regionálne školstvo či dopravné podniky. Na rok 
2022 sú v tejto oblasti naplánované aj peniaze na zabezpe-
čenie volieb do obcí a vyšších územných celkov, ktoré sa 
budú prvýkrát konať spoločne v jeden deň.

Pre oblasť financií je vyčlenených 7,7 mld. €. Sú v nej zahrnu-
té výdavky na výkon funkcií finančnej správy, výdavky na 
informačné systémy riadenia verejných financií, ako aj 
výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa (napr. 
rezervy, finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ či výdav-
ky spojené so správou štátneho dlhu).
 

Výdavky verejnej správy podľa oblastí 
(v mld. €)



PRIORITY ROZPOČTU
Rozpočet ráta s navýšením výdavkov najmä v školstve, zdravotníctve a sociálnej oblasti. V súvislosti 
s nástupom tretej vlny pandémie a pretrvávajúcim nepriaznivým vplyvom pandémie COVID-19 je
v rozpočte zabezpečená rezerva v sume 717 mil. €. 

ZDRAVOTNÍCTVO
V roku 2022 sa zvýšia výdavky na zdravotníctvo o 411 mil. € na celkových 6,4 mld. €. Ide o najvyš-
ší medziročný nárast za predchádzajúce roky. Výdavky v oblasti zdravotníctva sa použijú aj na:
•
•
•

•
•
•

VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM A ŠPORT
Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 459 mil. € (zvýšenie o 13 % 
na 4 mld. €). V uvedenom zvýšení sú premietnuté výdavky najmä na: 
•

•
•
•
•
• 
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+16 % oproti
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+7 % oproti 
roku 2021
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Vzdelávanie, veda, výskum a šport
+23 % oproti
roku 2019

+13 % oproti 
roku 2021
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zákonnú valorizáciu platov zdravotníkov (91 mil. €)
okamžité opatrenie na zvýšenie počtu sestier (11 mil. €)
zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej 
liečby (nárast o 56,6 mil. €)
dobeh zdravotnej starostlivosti, ktorá bola odložená počas pandémie (100 mil. €)
dofinancovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (125 mil. €) 
budovanie novej siete nemocníc, rekonštrukciu existujúcich nemocníc, výstavbu a obnovu 
staníc záchrannej zdravotnej služby a iné (219,9 mil. €)

financovanie z Plánu obnovy a odolnosti v sume 390 mil. € určených aj na dostupnosť, rozvoj 
a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch v regionálnom školstve
zvýšenie výdavkov na povinné  predprimárne vzdelávanie (10,9 mil. €) 
financovanie športovej infraštruktúry prostredníctvom Fondu na podporu športu (11,5 mil. €)
modernizáciu budov a internátov VŠ
tehotenské štipendium pre SŠ a VŠ študentky (výška tehotenského štipendia 200 €/mes.) 
financovanie výdavkov na asistentov učiteľa v regionálnom školstve

NÁRAST VÝDAVKOV



NÁRAST VÝDAVKOV
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DOPRAVA A PODPORA BÝVANIA
Výdavky na rozvoj a prevádzku dopravy sa medziročne zvýšia o 585 mil. € (20 % nárast na 3,7 mld. €). 
Najviac prostriedkov bude smerovať na: 
•
•
•
•

• 

SOCIÁLNA OBLASŤ
Na túto oblasť ide až 13,4 mld. €, čo je najviac v rámci rozpočtu. V kapitole Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR je zaznamenaný medziročný nárast v celkovej výške 171 mil. €. V rámci sociálnej 
oblasti ako aj kapitoly MPSVaR sa financuje aj:
•
•

•

•
•

•
• 
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Sociálne veci
a podpora zamestnanosti

+19 % oproti
roku 2019

+3,4 % oproti 
roku 2021

podpora rodiny - valorizácia rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a i. (33 mil. €)
podpora budúcich matiek vo forme tehotenských dávok, ktoré budú slúžiť na kompenzáciu zvýše-
ných výdavkov v tehotenstve (15 % z denného vymeriavacieho základu)
kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP - zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu 
(46,7 mil. €)
nárast výdavkov na poistné za osoby, za ktoré platí štát (19,6 mil. €)
zvýšenie výdavkov na dávky sociálneho poistenia o 30,1 mil. €, najmä v súvislosti s vyššími výdavka-
mi na invalidné dôchodky z mladosti
zvýšenie príspevkov v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (14,3 mil. €)
stavba a rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb, ako aj vybavenie a infraštruktúra týchto objek-
tov (39,5 mil. €)

pokračujúce investičné projekty v doprave za 503 mil. € 
výdavky na údržbu ciest I. triedy a pokračujúce veľ koplošné opravy za 90,5 mil. €
zvýšenie bežného transferu pre ZSSK o 98,6 mil. € 
celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2022 sú vo výške 313 mil. € vrátane výdav-
kov Štátneho fondu rozvoja bývania
zvýšené výdavky v sume 175 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti určené na obnovu 
verejných historických a pamiatkovo chránených budov, na reformu verejnej osobnej dopravy, 
na rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy či na podporu ekologickej osobnej dopravy
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NÁRAST VÝDAVKOV

ĎALŠIE PRIORITY
Výdavky pôdohospodárstva pôjdu aj na poskytovanie pomoci vo forme úľav na envi-
ronmentálnych daniach - zelená nafta (30 mil. €), 8 mil. € na národné podpory (napr. 
chránený chov plemien koní a iné) a 27,5 mil. € najmä na platby poistného v poľno-
hospodárskej prvovýrobe, odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych zvierat, poskytovanie 
podpory v lesnom hospodárstve a ďalšie úlohy súvisiace s podporou pôdohospo-
dárstva. 

Prostredníctvom rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR sa realizuje aj Boj proti 
korupcii a praniu špinavých peňazí. Na tento účel sa medziročne zvýšili výdavky
o takmer 68 mil. €. V návrhu rozpočtu Ministerstva vnútra SR sú zvýšené aj kapitálo-
vé výdavky na investičnú výstavbu, rekonštrukcie a modernizáciu v sume 7,7 mil. €. 

V rámci výdavkov Ministerstva spravodlivosti SR sú rozpočtované výdavky z Plánu 
obnovy a odolnosti určené na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digi-
talizáciu a analytické kapacity a tiež na digitalizáciu procesov insolvenčného konania 
v sume 66,1 mil. €. 

Vo výdavkoch Ministerstva hospodárstva SR sú 
zohľadnené výdavky zo zdrojov Plánu obnovy a odol-
nosti v celkovej sume 120 mil. € a zvýšenie výdavkov 
na útlm uhoľného baníctva v sume 5,8 mil. €. 

Z rozpočtu Ministerstva kultúry SR sa bude financo-
vať napríklad rekonštrukcia a modernizácia Slovens-
kej národnej galérie, rekonštrukcia Štátnej opery 
Banská Bystrica, obnova a revitalizácia hradu Krásna 
Hôrka a zabezpečenie sanácie havarijného stavu 
Spišského hradu. Na rok 2022 sa počíta s peniazmi na 
reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia 
rozhodnutí Pamiatkového úradu SR v sume 3,7 mil. €.
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0,1 mld. €

0 mld. €
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Životné prostredie
+29 % oproti
roku 2019

+35 % oproti 
roku 2021

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V oblasti životného prostredia budú priority financované najmä zo zdrojov Plánu 
obnovy a odolnosti. Celkovo pôjde do oblasti 815 mil. €, čo je 35 % medziročný 
nárast. Peniaze sa použijú aj na: 

•

•
•

•
 

dekarbonizáciu priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktu-
álnych dostupných technológií vo výrobe a procesoch (105 mil. €)
obnovu budov a energetickú hospodárnosť rodinných domov (83,6 mil. €)
ochranu prírody a krajiny – zmapovanie biotopov a druhov európskeho významu, 
ekosystémových služieb a prehodnotenie chránených území (20,4 mil. €)
renaturácia vodných tokov a mokradí, čím sa zvýši schopnosť krajiny zadržiavať 
vodu a zabezpečí sa protipovodňová ochrana (3,6 mil. €)
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PLÁN OBNOVY
Plán obnovy a odolnosti je komplexnou odpoveďou Európskej 
únie na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj 
reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedo-
statky slovenskej ekonomiky. Plán obnovy a odolnosti je 
postavený na vízii Slovenska ako moderného štátu, ktorý 
poskytuje občanom kvalitné verejné služby.

Slovensko tak môže v rokoch 2022 až 2024 čerpať celkovú 
sumu 4,59 mld. €. V roku 2022 budú výdavky smerovať do:

454 mil.
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323 mil.

105
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21

218 mil.

149
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183 mil.

1
56
60

66

123 mil.

111
12

1 mld. 302 mil. € 

Prehľad finančných alokácií plánu obnovy 
na rok 2022 (v €)

zelenej ekonomiky (454 mil. €)
 
vzdelávania (323 mil. €) 
 
zdravia (218 mil. €)

verejnej správy (183 mil. €)

vedy a výskumu (123 mil. €)

Celkové prostriedky Plánu obnovy a odolnosti podľa prognó-
zy Ministerstva financií SR zvýšia do roku 2024 HDP Sloven-
ska o 3,2 % a zamestnanosť o 1,6 %. 

Podmienkou schválenia žiadosti o platbu Európskou komi-
siou je splnenie všetkých míľnikov a cieľov. Prípadné onesko-
rené plnenie alebo nesplnenie plánovaných reforiem bude 
mať za následok oneskorenie schválenia jednotlivých žiadostí 
o platbu Európskou komisiou. Plán obnovy vo svojich osem-
nástich tematických komponentoch zahŕňa rozsiahly súbor 
reforiem a investícií, ktoré prispejú k dlhodobému rozvoju 
ekonomiky aj samotnej krajiny.

Zelená ekonomika

   Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
   Obnova budov
   Udržateľná doprava
   Dekarbonizácia priemyslu
   Adaptácia na zmenu klímy

Vzdelávanie

   Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
   Vzdelávanie pre 21. storočie
   Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Zdravie

   Moderná a dostupná zravotná starostlivosť
   Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
   Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Efektívna verejná správa a digitalizácia

   Zlepšenie podnikateľského prostredia
   Reforma justície
   Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
   Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre          
   každého, digitálna ekonomika)

Veda, výskum, inovácie

   Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií
   Lákanie a udržanie talentov
 

Celkový súčet



https://rozpocet.sk/web/#/prehlad

#zodpovednyrozpocet
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