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7 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2010 

Štátny rozpočet na rok 2011 

schodok štátneho rozpočtu: 3,81 mld. €, deficit verejných financií: 4,9% HDP 

Zámer opatrenia: ozdravenie a postupná konsolidácia verejných financií 

Obsah opatrenia: 
• rozpočtovaný deficit verejných financií v roku 2011 vyjadrený v metodike ESA 95 je 4,9% HDP (3 810 mil. €); v roku 2010 

bol 7,84% HDP (4 540 mil. €) 
• príjmy štátneho rozpočtu by sa oproti roku 2011 mali zvýšiť o 10,8% (z 11,87 na 13,15 mld. €) a výdavky zvýšiť o 3,4% (z 

16,41 na 16,96 mld. €) 
• v tabuľke sú uvedené výdavky kapitol na rok 2011 v porovnaní s výdavkami, ktoré boli pôvodne rozpočtované pre rok 

2010 (podľa zákona z 4.11.2009, t.j. nie podľa revízie rozpočtu z 30.11.2011) 

Výdavky jednotlivých kapitol v rozpočte 
2011 
mil. € 

2010 
mil. € 

zmena 
% 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 323 2 348 -1,1 
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2 009 1 968 2,1 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 1 883 1 425 32,1 
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 402 1 440 -2,6 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 1 304 1 159 12,5 
Ministerstvo vnútra SR 861 839 2,6 
Ministerstvo životného prostredia SR 831 330 151,8 
Ministerstvo obrany SR 760 823 -7,7 
Ministerstvo financií SR 622 491 26,7 
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR* 334 814 -59,0 
Ministerstvo spravodlivosti SR 289 270 7,0 
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR 167 170 -1,8 
Ministerstvo zahraničných vecí SR 112 108 3,7 
Ostatné 4 061 4 093 -0,8 
Celkové výdavky rozpočtu 16 958 16 277 4,2 

* V roku 2010 pôsobili Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako 2 
nezávislé ministerstvá s rozpočtami 319 mil. €, resp. 494 mil. € (spolu 814 mil. €). V roku 2011 sú zlúčené a ich 
spoločný rozpočet predstavuje 334 mil. €. 

Názory proponentov: 
• rozpočet napĺňa základné zámery, ktorými sú ozdravenie verejných financií a zároveň vytvára predpoklady na to, aby 

slovenská ekonomika zdravo rástla, a teda aby rástla aj zamestnanosť, životná úroveň a platy 
• rozpočet ráta s ambicióznym znižovaním deficitu verejných financií už v budúcom roku 
• zníženie schodku je dôležité, aby sa Slovensko nemuselo obávať, že si v budúcnosti nebude vedieť požičať na trhu  
• pozitívom je zostávajúci príspevok pre mladých ľudí v prípade poberania hypotekárneho úveru a príspevok pre 

mladomanželov 
• vďaka podpore vyše 900 mil. € na výstavbu infraštruktúry sa zabezpečí otvorenie nových úsekov ciest a aj zvýšenie 

intenzity stavebných prác a teda zamestnanosti. 

Názory oponentov: 
• rizikom rozpočtu je podľa ekonómov neistý vývoj ekonomiky, nákupná turistika alebo daňové úniky 
• daný spôsob konsolidácie financií zníži disponibilné príjmy a zvýši ceny tovarov a služieb, čo bude mať negatívny vplyv 

na spotrebu domácností 
• bolo by vhodnejšie, ak by bolo konsolidačné úsilie ešte viac sústredené na škrty vo výdavkoch 
• koalícia prijala štátny rozpočet s takými balíčkami, ktoré budú znamenať zastavenie hospodárskeho rastu v roku 2011 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 498/2010) o štátnom rozpočte na rok 2011 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3465#IIICit 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 8.12.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.1.2011 

Navrhovateľ: Ministerstvo financií SR 
  


