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5) Štátny rozpočet na rok 2012  

schodok štátneho rozpočtu 3,68 mld €; deficit verejných financií 4,6 % HDP

 

Zámer opatrenia:        urýchliť konsolidáciu verejných financií a udržať kredibilitu Slovenska  

Obsah opatrenia: 
�� rozpočtovaný deficit verejných financií v roku 2012 je 4,6% HDP (3,68 mld €); v roku 2011 bol 4,9% HDP (3,81 mld 

€) 

��príjmy štátneho rozpočtu by sa oproti roku 2011 mali zvýšiť o 3,89% (z 13,15 na 13,62 mld. €); výdavky by sa mali 

zvýšiť o 2% (z 16,96 na 17,30 mld. €) 

��v tabuľke sú uvedené výdavky kapitol na rok 2012 v porovnaní s výdavkami, ktoré boli pôvodne rozpočtované 

pre rok 2011 (podľa zákona o štátnom rozpočte z roku 2011, t.j. nie podľa revízie rozpočtu) 

Výdavky jednotlivých kapitol v rozpočte 
2011  

(mil €) 
  2012   
(mil €) 

Zmena 
% 

Ministerstvo dopravy 1882,74 2126,19 12,93 
Ministerstvo zahraničných vecí 111,75 122,98 10,05 
Ministerstvo kultúry 167,19 181,17 8,36 
Ministerstvo pôdohospodárstva 1303,85 1409,11 8,07 
Ministerstvo obrany 759,77 798,33 5,08 
Ministerstvo spravodlivosti 288,60 302,83 4,93 
Ministerstvo vnútra 860,61 902,17 4,83 
Ministerstvo školstva 2323,26 2434,33 4,78 
Ministerstvo zdravotníctva 1401,00 1393,14 -0,56 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí 2009,19 1997,63 -0,58 
Kancelária prezidenta 4,09 3,85 -5,87 
Kancelária Národnej rady 29,06 25,43 -12,49 
Ministerstvo financií 622,31 517,38 -16,86 
Úrad vlády 57,07 39,76 -30,33 
Ministerstvo hospodárstva 333,67 214,5 -35,71 
Ministerstvo životného prostredia 831,41 384,09 -53,80 
Ostatné 3 972,84 4 447,11 11,94 
Celkové výdavky rozpočtu 16 958 17 300 2,00 

Názory proponentov: 
��prijatím štátneho rozpočtu v danom stave spolu s prijatím ústavného zákona o dlhovej brzde urobilo Slovensko 

podstatný krok k udržaniu dôvery finančných trhov    

�� rozvoju zamestnanosti a zlepšeniu infraštruktúry by mali pomôcť takmer dve miliardy eur vyčlenené na výstavbu 

diaľnic a rýchlostných ciest; táto oblasť zostáva prioritnou    

��samotné schválenie rozpočtu je signálom pre zahraničie, že slovenský parlament sa aj napriek rozhádanosti 

dokázal zhodnúť na jednom z najdôležitejších zákonov roka    

�� rozpočet pokračuje v pláne konsolidácie verejných financií a snahe znížiť deficit pod 3% HDP do roku 2013    

Názory oponentov: 
�� rizikom rozpočtu je podľa ekonómov neistá situácia v eurozóne, ktorá má priamy vplyv na skutočný rast alebo 

pokles slovenskej ekonomiky 

��hrozbou pre rozpočet môže byť aj rastúci počet súdnych sporov štátu 

��udržanie deficitu verejných financií na úrovni 4,6% HDP vychádza z prognózy rastu ekonomiky vo výške 

1,7% HDP, ktorá je podľa mnohých odborníkov nereálna 

�� rozpočet nie je pripravený na krízovú situáciu vo financovaní zdravotníctva, ktorú vyvolal štrajk lekárov 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Návrh zákona (č. 511/2011) o štátnom rozpočte na rok 2012 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3873 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 7.12.2011 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2012 

Navrhovateľ:        Ministerstvo financií SR 


