
Rozpočet pomoci ľuďom 

 

 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 bol pripravovaný v mimoriadne 

komplikovaných podmienkach kulminujúcej polykrízy. Svetová, no predovšetkým európska 

ekonomika a obyvateľstvo v polykríze čelia kombinácii bezprecedentného rastu cien energií, 

vysokej inflácii, zároveň sú postihnutí rôznymi ďalšími dopadmi a nákladmi vojnového konfliktu 

na území Ukrajiny, a to všetko po dvoch rokoch ekonomicky poznačených stále ešte 

doznievajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 preto 

nevyhnutne je primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia, resp. eliminácia negatívnych 

dopadov predmetných kríz, z nich ekonomicky najzásadnejším a najnákladnejším bude boj 

s energetickou krízou. Rozpočet aj preto obsahuje mimoriadny objem výdavkov na historický 

rast platov učiteľov (v priebehu roka až o 23,2%), iných štátnych zamestnancov (17,7%), 

historický nárast dôchodkov (valorizácia 11,8%), rodinný balík pre rodiny s deťmi (transfer 

rodinám presahujúci 1,1 mld. eur), pričom reflektuje aj na významné zvýšenie platov 

zdravotníckych pracovníkov, atď. Popri uvedených trvalých opatreniach prináša aj  

jednorazové zdroje v objeme 3,5 mld. eur pre firmy, obyvateľstvo a verejné inštitúcie, ktorými 

pomôže vysporiadať sa s enormným nárastom cien energií. Zároveň s ohľadom na úroveň 

zadlženia, ktorá v minulých rokoch stúpla v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, bolo 

nutné hľadať kompromis medzi potrebou mimoriadnych zdrojov a udržateľnou úrovňou 

deficitu. Vychádzajúc z dosiahnutej skutočnosti za rok 2021 a snahy o udržanie deficitu na 

úrovni schváleného rozpočtu na rok 2022, je cieľom udržanie úrovne štrukturálneho deficitu 

z tohto roka aj v roku 2023.  

Návrh rozpočtu verejnej správy zároveň reflektuje na neistotu schválenia vládneho návrhu 

rozpočtu v Národnej rade SR a hroziaceho rozpočtového provizória. Aj preto, v súlade 

s princípmi transparentnosti a obozretnosti, popisuje a identifikuje hroziace zásadné riziká 

v prípade neschválenia rozpočtu verejnej správy. Provizórium totiž už svojou zákonnou 

koncepciou znemožňuje jednak priemet vysokej inflácie do výdavkov, ale predovšetkým 

eliminuje možnosť štátu reagovať a v primeranej miere kompenzovať negatívne dopady  

súčasných kríz. Postihovalo by esenciálne funkcie štátu, napr. zdravotníctvo, znemožňovalo by 

o.i. energetické kompenzácie. V aktuálnej situácii polykrízy by tak provizórium ohrozovalo 

samotnú podstatu plnenia základných úloh štátu.      

Predovšetkým z dôvodu bezprecedentnej, historicky mimoriadne významnej a vysokej položky 

určenej na kompenzácie a eliminácie zásahu energetickej krízy pre domácnosti, firemný sektor 

i verejnú správu, nesie predkladaný rozpočet označenie „Rozpočet pomoci ľudom“.   

 

 

Aktuálna politická situácia, kedy vláda nemá väčšinovú podporu v Národnej rade SR, si 

vyžiadala zohľadniť riziko neschválenia vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte 

v samotnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. V prípade, ak by 

vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 nebol Národnou radou SR schválený do 

konca roka, riadilo by sa rozpočtové hospodárenie krajiny rozpočtovým provizóriom 

v súlade s § 11 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, teda podľa celkových 

výdavkov schváleného štátneho rozpočtu na rok 2022. V tomto prípade by z limitov roka 

2022 nebolo možné financovať v plnom rozsahu transfery zo štátneho rozpočtu najmä pre 

verejné zdravotné poistenie, ZSSK a ŽSR. Z tohto dôvodu sa v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa rozpočtujú dodatočné výdavky na transfery v rámci verejnej správy 

a v prípade schválenia zákona o štátnom rozpočte budú môcť byť uvoľnené na financovanie 

výdavkov uvedených subjektov. Ďalšou výrazne postihnutou by bola oblasť obrany, kedy 
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by nebolo možné dodržať 2 % obranných výdavkov v roku 2023 a limit kapitoly Ministerstva 

obrany SR by v roku 2023 vychádzal zo schváleného limitu v roku 2022, ktorý je oproti návrhu 

na rok 2023 nižší o 0,6 % HDP. Zároveň je nutné uviesť, že aj ostatné kapitoly štátneho 

rozpočtu by boli v prípade rozpočtového provizória negatívne ovplyvnené, a to z dôvodu, že 

počas provizória sa budú prednostne realizovať výdavky na plnenie povinností vyplývajúcich 

z platnej právnej úpravy a už existujúce zmluvné záväzky, medzi ktoré patrí napr. dohodnutá 

výška valorizácie vyplývajúca z kolektívnych zmlúv, výplata štátnych sociálnych dávok, ako 

aj zvýšené výdavky na energie. Rovnako by v podmienkach rozpočtového provizória bola 

ohrozená realizácia výdavkov Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa rozpočtujú na rok 2023 

v sume 2,3 mld. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 nárast o 0,8 mld. 

eur. 

 

Porovnanie rozpočtových rámcov provizória a návrhu rozpočtu na rok 2023 zobrazuje 

nasledovná tabuľka:  

 
Tabuľka 1 – Porovnanie rozpočtových rámcov provizória a návrhu rozpočtu na rok 2023 

  
Deficit RVS 

(ESA 2010 v % 

HDP) 

Celkové výdavky 

RVS 

(ESA kons. v mil. 

eur) 

celkové výdavky ŠR 

(zákon o ŠR v mil. 

eur) 

A. schválený RVS na rok 2022 -4,94 49 387,4 25 447,8 

B. návrh RVS na rok 2023 bez opatrení na zvládnutie   

    energetickej krízy 
-4,07 54 950,6 31 540,6 

      - rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom energií -2,78 3 400,0 3 400,0 

      - úspora osobných výdavkov kapitol na odmenách -0,08 100,0 100,0 

      - mimoriadny odvod zo zisku VV, š. p.  0,12 - - 

      - odvod firiem podľa EÚ nariadenia 0,38 - - 

C. celkový návrh RVS na rok 2023  -6,44 58 450,6 35 040,6 

HDP v b. c. v 2023 = 122 307,729 mil. eur    
 

Podľa aktuálnych makroekonomických prognóz (september 2022) by slovenské 

hospodárstvo malo v roku 2022 posilniť o 1,9 %. Hlavným dôvodom oživenia je otváranie 

ekonomiky po pandémii, čo vidieť najmä na raste investícií a spotreby domácností. V druhej 

polovici roka 2022 však začne ekonomika v dôsledku vysokej inflácie slabnúť. V podobnej 

situácií sú aj naši najvýznamnejší obchodný partneri a tak nemožno čakať z tejto strany žiaden 

pozitívny impulz. Miera nezamestnanosti by sa mala mierne znížiť na úroveň 6 % a inflácia 

dosiahnuť priemernú hodnotu 12,4 %. 

Napätá situácia s cenami energií bude pretrvávať minimálne ešte počas celého 1. polroka 

2023. Preto očakávame, že v dôsledku energetickej krízy zvoľní dynamika slovenského HDP 

v roku 2023 na +0,6 %. Opatrenia vlády na zmiernenie dopadu rastu cien energií na 

domácnosti a firmy ochránia ekonomiku pred recesiou či hlbším poklesom. Disponibilné 

príjmy domácností podporí valorizácia platov, rodinný balík ako aj cielená pomoc pre 

domácnosti najviac postihnuté rastom energií. Firemný sektor by mali podporiť kompenzačné 

schémy, ktoré na jednej zohľadnia snahu o maximálnu podporu podnikov a na druhej, finančné 

možnosti štátu. Neočakávame, že by spomalenie rastu HDP malo viesť k výraznejšiemu rastu 

miery nezamestnanosti. Inflácia sa však kvôli cenám energií vyšplhá až na priemerných 13,5%. 

Viditeľné oživenie ekonomiky očakávame už v roku 2024, keď by sme mali vidieť trvalú 

stabilizáciu európskych cien energií na akceptovateľných úrovniach a celkové oživenie 

ekonomiky EU.  
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Uvedená makroekonomická prognóza bola základom pre vypracovanie prognózy daňových 

a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 20251. Akcelerujúca inflácia 

a reálny rast ekonomiky zdvihli prognózu daňových príjmov verejnej správy v porovnaní 

so schváleným rozpočtom na roky 2022-2024 až o 2 až 5 mld. eur. Rast inflácie, platov 

v súkromnej sfére a schválená valorizácia platov vo verejnom sektore bude znamenať silný rast 

verejných príjmov naviazaných na trh práce (DPFO zo závislej činnosti a odvody). Z vyššej 

inflácie bude profitovať aj výber DPH a zrážková daň. Naopak, tieto faktory budú pre firmy 

veľkou nákladovou záťažou. Preto očakávame mierny pokles výberu DPPO v roku 2022 oproti 

2021, no už v roku 2023 by mal výber tejto dane znova svižne rásť. 

 

Schodok rozpočtu verejnej správy sa v roku 2022 odhaduje na úrovni 4,97 % HDP. 

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID–19 obsiahnutá v schválenom 

rozpočte sa predpokladá do konca roka vyčerpať v celom objeme 717 mil. eur. Výdavky 

súvisiace s konfliktom na Ukrajine sa na základe doteraz známych skutočností odhadujú na 

úrovni 250 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu sa očakáva nečerpanie niektorých 

výdavkových titulov. V priebehu roka sa však vyskytujú ďalšie výdavkové tituly, ktoré neboli 

súčasťou schváleného rozpočtu a je potrebné zabezpečiť ich finančné krytie. Ide napríklad  

o výdavky súvisiace s rastúcou infláciou, kolektívnym vyjednávaním, kompenzáciou sucha 

a pod. Očakávaná skutočnosť počíta s vplyvom novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 

na úrovni 858 mil. eur, a to na financovanie nevyhnutných výdavkov súvisiacich s elimináciou 

hroziacej hospodárskej krízy a rastom chudoby, ako aj na vyplatenie druhej výplaty  

13. dôchodku vo výške 207 mil. eur.   

 

Rozpočtový cieľ na rok 2023 je stanovený na úrovni 6,44 % HDP. Rozpočet na budúci rok 

vytvára priestor na potrebnú reakciu vlády vzhľadom na výrazný rast cien energií. Podľa plánov 

vlády by schodkové hospodárenie malo postupne klesnúť pod 3 % HDP. Saldo očistené o 

dočasné vplyvy (jednorazové a dočasné opatrenia a cyklická zložka salda) tak v rozpočte na 

rok 2023 zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, teda blízko úrovni odhadu aktuálneho roka (2,9 % 

HDP). V roku 2022 sa očakáva začatie klesajúceho trendu vývoja dlhu, ktorý po dvoch 

rokoch rastu klesne na úroveň 59,4 % HDP. Hrubý dlh bude pokračovať v poklese aj v 

roku 2023 pod úroveň 58 % HDP, čomu výrazne pomôže vysoká očakávaná inflácia a aj 

využitie naakumulovaných likvidných zdrojov. Strednodobá prognóza za horizontom budúceho 

roku naznačuje kontinuálny no miernejší pokles dlhu verejnej správy. Dlh v pomere k HDP v 

rokoch 2024 a 2025 bude naďalej klesať, avšak s odznením inflácie pozvoľnejšie.   

 

V súvislosti s energetickou krízou sa na rok 2023 osobitne rozpočtuje Rezerva na 

kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií v objeme 3,4 mld. eur. Zároveň sa 

navrhuje do konca apríla 2023 nevyplácať odmeny zamestnancom v štátnozamestnaneckom 

pomere, v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere okrem nárokovateľnej odmeny 

vyplývajúcej zo zákona alebo z kolektívnej zmluvy, čím sa v prípade potreby vytvorí ďalší 

disponibilný priestor vo výške približne 100 mil. eur. Tieto prostriedky spolu tvoria zdroje na 

kompenzačné opatrenia súvisiace s energetickou krízou v celkovom objeme 3,5 mld. eur. 

 

K rastu výdavkov v roku 2023 významne prispievajú prostriedky Plánu obnovy 

a odolnosti v celkovom objeme 2,3 mld. eur. Plán obnovy a odolnosti je komplexnou 

                                                 
1 Aktuálna prognóza bola podrobená nezávislému hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 22. 9. 

2022. Výsledkom je celkové hodnotenie charakteru prognózy Ministerstva financií SR na základe stanoveného 

kritéria. Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov Ministerstva financií SR bola všetkými 

členmi Výboru označená ako realistická. 
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odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj reakciou na 

identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Plán obnovy a 

odolnosti je postavený na globálnej vízii Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje 

občanom kvalitné verejné služby a Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklad na 

plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu. Pri implementovaní reforiem a 

investícií Slovensko v súčasnosti napreduje podľa stanovených pravidiel a termínov.  

 

V roku 2023 plánuje Slovenská republika investovať viac ako 7 mld. eur vrátane EÚ 

zdrojov a Plánu obnovy a odolnosti. Investičná obálka sa v nasledujúcom roku zväčší o vyše 3 

mld. eur oproti priemeru rokov 2019 až 2022. Navýšenie je spôsobené najmä novými zdrojmi 

Plánu obnovy a odolnosti a dočerpávaním európskych fondov. Najväčšie investičné projekty 

sú plánované v oblasti dopravy a obrany. S cieľom zlepšiť plánovanie a zvýšiť spoločenskú 

návratnosť projektov pokračuje Ministerstvo financií SR v reforme riadenia investícií 

deklarovanej v Programovom vyhlásení vlády SR. Hlavnými časťami reformy sú ekonomické 

hodnotenia projektov pred ich realizáciou, nastavenie priorít a investičných plánov rezortov a 

zaraďovanie pripravených a návratných projektov do rozpočtu verejnej správy. Reforma sa 

postupne zavádza do praxe a dotvára sa v spolupráci s jednotlivými rezortmi. Má prispieť k 

lepšiemu riadeniu verejných investícií a efektívnemu investičnému procesu. 

 

Návrh rozpočtu významne podporuje financovanie sociálnej oblasti, pričom celkový 

medziročný rast výdavkov presahuje 1,93 mld. eur.  

 

Sociálna poisťovňa má v rámci svojho rozpočtu zohľadnený celkový medziročný rast výdavkov 

o sumu 1,18 mld. eur predovšetkým z dôvodu rastu dôchodkov v sume 1,10 mld. eur, ktorý 

zohľadňuje najmä dôchodcovskú infláciu na úrovni 11,8 %, ale aj medziročný rast výdavkov 

v súvislosti s rastom priemernej sumy novopriznaných dôchodkov. 

 

V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaznamenaný medziročný nárast 

v celkovej výške 758 mil. eur, a to najmä: 

 rast výdavkov na podporu zamestnanosti v rámci aktívnej politiky trhu práce zo zdrojov 

4. programového obdobia EÚ fondov a príslušného spolufinancovania o 318 mil. eur,  

 zvýšenie výdavkov sociálnej inklúzie celkovo o 362 mil. eur kde medzi 

najvýznamnejšie patrí zvýšenie prídavku na dieťa od 1. 1. 2023 na úroveň 40 eur, ktorá 

vyplýva z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, rast štátom plateného 

poistného v dôsledku rastu vymeriavacieho základu a počtu osôb, za ktoré poistné platí 

štát a valorizácia viacerých dávok a príspevkov, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy 

naviazané na výšku životného minima, 

 

Celkové výdavky na zdravotníctvo rastú a zodpovedajú možnostiam ekonomiky. V roku 

2023 dosiahnu úroveň 7,6 mld. eur, s medziročným rastom 1,24 mld. eur, t. j. o 19,4 % oproti 

schválenému rozpočtu 2022.  

 v rámci verejného zdravotného poistenia sa rozpočtujú zdroje vrátane prostriedkov 

odložených v kapitole Všeobecná pokladničná správa v objeme 6,74 mld. eur, ktoré 

budú smerovať predovšetkým do nárastu výdavkov na ústavnú zdravotnú starostlivosť, 

všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ako aj na zdravotnú záchrannú 

službu a kúpeľnú zdravotnú starostlivosť. V uvedenej sume je premietnuté aj zvýšenie 

platov pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v ústavnej aj ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti v celkovej sume 394 mil. eur, nielen na základe platového automatu, ale 

aj na základe aktuálne schválenej úpravy legislatívy, 
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 Ministerstvo zdravotníctva SR bude mať v roku 2023 k dispozícii finančné prostriedky 

alokované v Pláne obnovy a odolnosti v objeme 437,6 mil. eur, ktoré budú smerované 

hlavne na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc, obnovu staníc záchrannej 

zdravotnej služby, podporu otvárania nových ambulancií v nedostatkových oblastiach a 

na materiálno-technické vybavenie. 

 

Celkové obranné výdavky sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 2,01 % HDP, vrátane 

výdavkov ostatných kapitol štátneho rozpočtu v rámci medzirezortných programov Podpora 

obrany, Hospodárska mobilizácia a ostatných obranných výdavkov. Obranné výdavky na roky 

2023 až 2025 sú plánované v súlade s politickým záväzkom v rámci prísľubu investovania do 

obrany členskými štátmi NATO a závermi zo summitu NATO konaného v dňoch 11. a 12. júla 

2018 v Bruseli, na ktorom bolo deklarované, že členovia NATO zastavia pokles výdavkov na 

obranu a do roku 2024 zvýšia svoje výdavky na obranu na 2 % svojho hrubého domáceho 

produktu. 

 

Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 481 mil. eur. Návrh 

rozpočtu odzrkadľuje snahu vlády SR o zlepšenie odmeňovania zamestnancov v školstve ako 

aj pokračovania projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti a zo štrukturálnych 

fondov EÚ vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Vláda zabezpečuje výdavky najmä 

na: 

 zvýšenie osobných výdavkov v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania vo 

výške 392,2 mil. eur,   

 zvýšenie výdavkov na regionálne školstvo v objeme 222 mil. eur zahŕňa okrem rastu 

osobných výdavkov aj nárast normatívnych finančných prostriedkov na pokrytie 

nárastu počtu žiakov, ako aj zvýšených nákladov na prevádzku a v nenormatívnych 

výdavkoch pokrytie výdavkov na asistentov učiteľa,  na bezplatnú výchovu materských 

školách a vzdelávacie poukazy, 

 transfer verejným vysokým školám rastie o 153 mil. eur hlavne z dôvodu rastu 

osobných výdavkov a obsahuje aj výdavky na výkonnostné zmluvy, výdavky na tzv. 

tehotenské štipendiá, sociálne štipendiá a vládne štipendiá ako podpora bieloruskej 

občianskej spoločnosti, 

 celkové výdavky na vedu a techniku vrátane prostriedkov EÚ a spolufinancovania sa 

očakávajú medziročne vyššie o 85 mil. eur. 

 

Výdavky na dopravu a bývanie budú naďalej medziročne narastať. V roku 2023 sa oproti 

rozpočtu 2022 zvýšia o 392 mil. eur, pričom najviac prostriedkov bude smerovať na: 

 výdavky do dopravy kde investície do dopravnej infraštruktúry dosiahnu v roku 2023 

sumu 1,92 mld. eur s medziročným rastom o 164 mil. eur, výdavky do železničnej 

dopravy medziročne vzrastú o 170 mil. eur predovšetkým z dôvodu predpokladaného 

rastu prevádzkových dotácií štátu do ŽSR a ZSSK a výdavky na údržbu ciest I. triedy a 

pokračujúce veľkoplošné opravy dosiahnu 90,5 mil. eur,  

 výdavky na bývanie dosiahnu v roku 2023 celkovú sumu 433 mil. eur a budú určené 

predovšetkým na podporu rozvoja bývania,  znižovanie energetickej náročnosti budov 

a na financovanie úloh novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.  

 

Výdavky na Verejný poriadok a bezpečnosť v roku 2023 medziročne vzrastú o 313 mil. eur 

predovšetkým z dôvodu: 
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 výdavkov na Plán obnovy a odolnosti v sume 249 mil. eur na boj proti korupcii a praniu 

špinavých peňazí v kapitole Ministerstva vnútra SR a na reorganizáciu súdov a 

renovácie budov, ako aj na digitalizáciu a analytické kapacity a tiež na digitalizáciu 

procesov insolvenčného konania v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR 

 pokrytia výdavkov v kapitole Ministerstva vnútra SR na rast prevádzkových výdavkov 

IT systémov a kapitálových výdavkov na nákup zariadení, techniky, rekonštrukcie a 

modernizáciu spolu v sume 46,7 mil. eur, 

 dodatočných výdavkov v oblasti súdnictva, prokuratúry a väzenstva v sume 26 mil. eur 

určených hlavne na dofinancovanie prevádzky, personálneho posilnenia súdov v 

nadväznosti na nárast agendy, prostriedkov na zvýšenie ubytovacích kapacít väzenstva 

a nákupu monitorovacích zariadení a kamier na uniformy pre Zbor väzenskej a justičnej 

stráže. 

 

Výdavky na pôdohospodárstvo sú v najbližších rokoch ovplyvnené nasledovnými 

skutočnosťami: 

 zachovávajú sa každoročne rozpočtované prostriedky na poskytovanie štátnej pomoci 

v sume 61,0 mil. eur a na pozemkové úpravy sa v rokoch 2023 až 2025 rozpočtujú 

výdavky v objeme 92,1 mil. eur,   

 nižšia medziročná alokácia prostriedkov z poľnohospodárskych fondov EÚ súvisiaca 

s dočerpávaním prostriedkov z programu rozvoja vidieka v roku 2022. 

 

V oblasti životného prostredia dochádza k rastu výdavkov v objeme 1,08 mld. eur na 

celkovú úroveň výdavkov v sume 2,16 mld. eur. Z týchto zdrojov budú financované 

predovšetkým priority: 

 v oblasti vodného hospodárstva v sume 1,01 mld. eur určené na konkrétne projekty 

budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva predovšetkým 

z prostriedkov EÚ vrátane príslušného spolufinancovania, zdrojov Plánu obnovy 

a odolnosti a zdrojov Environmentálneho fondu, 

 v oblasti ochrany ovzdušia v objeme 381 mil. eur predovšetkým zo zdrojov Plánu 

obnovy a odolnosti na nákladovo-efektívnu podporu dekarbonizácie priemyslu, pričom 

bude podporené zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej 

výrobe a priemyselných procesoch,  

 v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo výške 226 mil. eur 

z prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ktoré majú smerovať na projekty v oblasti 

podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v 

podnikoch, ako aj verejných budovách. 

 

Za oblasť ekonomiky sú v rozpočte na rok 2023 navrhované celkové výdavky v sume 3,33 

mld. eur. V uvedených výdavkoch sa zohľadnili aj nasledovné tituly:  

 výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v rámci kapitoly Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v sume 1,78 mld. eur, 

rozpočtované za programy programového obdobia 2014-2020 a programového obdobia 

2021-2027, ktoré sú určené na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci 

spoločenstva, 

 výdavky zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly Ministerstva 

hospodárstva SR v celkovej sume 143 mil. eur, ktoré sú určené najmä na podporu 
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energetickej efektívnosti, podporu alternatívnych pohonov (E-mobilita) a tiež 

znižovanie administratívneho bremena, 

 výdavky zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v rámci kapitoly Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR v sume 142 mil. eur, ktoré sú určené na 

budovanie „Digitálneho Slovenska“. 

 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 je predkladaný v čase, keď je Slovensko 

(podobne ako celá Európa) vystavené extrémnym dopadom polykrízy, ekonomického 

„Molotovovho koktailu“, pozostávajúceho z bezprecedentnej energetickej krízy, vysokej 

inflácie, vojnového konfliktu na Ukrajine, ako aj stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Je 

zostavený s cieľom odvrátenia hroziaceho nárastu energetickej chudoby, ako aj možných 

hospodárskych škôd, nezabúda však ani na posilňovanie zdrojov v zdravotníctve či v iných 

sektoroch. Zameriava sa na pomoc ľuďom a firmám na krytie zvýšených nákladov súvisiacich 

s nárastom cien tovarov a služieb. Rozpočet s podtitulom „Rozpočet pomoci ľuďom“ z týchto 

dôvodov obsahuje jednorazové kompenzačné zdroje v objeme 3,5 mld. eur pre obyvateľstvo, 

firmy a verejné inštitúcie, ktorými pomôže vysporiadať sa s enormným nárastom cien energií. 

Zároveň ide aj o rozpočet obnovy a investícií, keďže počíta s výraznými investičnými stimulmi 

do ekonomiky prostredníctvom zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v objeme 2,3 mld. eur a 

celkovými investíciami na úrovni 7 mld. eur. 

Návrh rozpočtu verejnej správy 2023 až 2025 tak prináša prostredníctvom bezprecedentného 

rámca pomoci stabilizačnú „kotvu“ a istotu pre občanov a firmy, zároveň mimoriadny 

investično-obnovovací stimul pre následný rozvoj, a to pri udržaní štrukturálneho salda 

a zdravia verejných financií. 

 

 


