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Základné údaje:

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované sumou 26,69 miliardy eur.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované sumou 35,04 miliardy eur, schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 je 8,35

miliardy.

Rezerva a všeobecná pokladničná spáva

Rezerva vlády 5 000 000

Rezerva predsedu vlády 1 500 000

Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 404 870 000

Rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien 891 009 546

Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác 21 000 000 

Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí 10 000 000

Rezerva na mzdy a poistné 187 661 844

Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve 400 000 000 

Rezerva na výdavky súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine 100 000 000 

Rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom energií 3 400 000 000

Spolu 5 421 041 390 

V súvislosti s energetickou krízou sa v roku 2023 bude osobitne rozpočtovať rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien

energií v objeme 3,4 mld. eur. V tejto sume majú byť zahrnuté aj kompenzácie pre školstvo.



Regionálne školstvo

Rozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na platy pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho

školstva je v kompetencii zriaďovateľov.

Regionálne školstvo 2022 R 2022 OS 2023 N

Počet zamestnancov osoby 83 731 85 435 84 218

Osobné výdavky eur 1764 155 1 889 250 2 106 987

z toho: mzdové výdavky eur 1 305 004 1 397 702 1 558 630

Priemerný mzdový výdavok eur 1 298,91 1 363,32 1 542,26

z toho: pedagogickí a odborní zamestnanci

Počet zamestnancov osoby 64 141 66 235 64 628

Osobné výdavky eur 1 508 003 1 620 480 1 817 174

z toho: mzdové výdavky eur 1 115 499 1 198 850 1 344 222

Priemerný mzdový výdavok eur 1 449,28 1 508,33 1 733,28

z toho: nepedagogickí zamestnanci

Počet zamestnancov osoby 19 590 19 200 19 590

Osobné výdavky eur 256 152 268 770 289 813

z toho: mzdové výdavky eur 189 505 198 852 214 408

Priemerný mzdový výdavok eur 806,13 863 07 912,07

V návrhu rozpočtu - daň z príjmu fyzických osôb do obcí a VÚC:

v tis. € 2022 N 2023 N

pre obce 2 533 175 2 635 051
pre VÚC 1 029 307 1 129 307

Originálne kompetencie:

- obce rozpočtujú výdavky na financovanie vzdelávania pre MŠ,ZUŠ,ŠKD, ŠJ, CVČ ...

- VÚC plnia zriaďovateľskú funkciu k financovaniu stredných škôl ako aj rozpočtujú výdavky na

financovanie chodu školských zariadení a stredoškolských internátov.



Osobné výdavky verejných vysokých škôl

Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2023 v sume 575 mil. eur, v tom mzdy 424 mil. eur s priemerným mzdovým 

výdavkom 2 013,91 eura pre 17 526 zamestnancov eura.

Verejné vysoké školy 2022 R 2022 OS 2023 N

Počet zamestnancov osoby 18 861 19 597 17 526

Osobné výdavky eur 473 802 484 080 574 899

z toho: mzdové výdavky eur 353 691 384 842 423 549

Priemerný mzdový výdavok eur 1562,71 1636,48 2 013,91



Medziročný pokles počtu zamestnancov verejných vysokých škôl oproti roku 2022 zohľadňuje opatrenia z Revízie

výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktoré spočívajú v optimalizácii počtu nepedagogických

zamestnancov (816 osôb), rozloženej na viacero rokov a postupné znižovanie počtu učiteľov verejných vysokých škôl

(519 osôb), s čím súvisí aj zníženie osobných výdavkov v roku 2023 o sumu 27,2 mil. eur, z toho mzdy v sume 20,1 mil.

eur. V nadväznosti na opatrenia revízie boli verejným vysokým školám do rozpočtu alokované finančné prostriedky v

sume 27,0 mil. eur určené na výkonnostné odmeňovanie, z toho mzdy predstavujú 20,0 mil. eur.

v eurách 2022 R 2022 OS 2023 N

Výdavky na vysoké školstvo 925 185 1 057 614 1 078 462

Výdavky verejných vysokých škôl 840 001 950 599 986 337

Výdavky pre VVŠ cez MŠVVaŠ SR 12 957 18 701 13 517

Rezortné vysokoškolské vzdelávanie 48 045 60 979 61 745

Zdroje EÚ vrátane spolufinancovania 7 754 9 999 0

Fond na podporu vzdelávania 8 295 9 559 8 290

SAV, doktorandské štúdium 5 068 4 714 4 714

POO bez transferov pre VVŠ 3 065 3 065 3 860



Výdavky celkom:

v eurách 2022 R 2022 OS 2023 N

Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport 4 009 262 4 358 408 4 490 374

Výdavky na regionálne školstvo 2 551 625 2 617 221 2 773 671

Výdavky na vysoké školstvo 925 185 1 057 614 1 078 462

Výdavky na vedu a techniku 237 618 316 908 295 777

Výdavky na šport 122 382 130 333 107 682

Výdavky na administratívu 55 390 56 089 58 206

Výdavky z EU a SP neuvádzané 117 063 180 243 176 576

V uvedených výdavkoch na rok 2023 sú premietnuté nasledujúce zmeny:

• zvýšenie osobných výdavkov v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania vo výške 392,2 mil. eur,

• zvýšenie výdavkov zo štrukturálnych fondov EÚ vrátane spolufinancovania o 45,7 mil. eur,

• zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov o 40 mil. eur na pokrytie nárastu počtu žiakov a na zvýšenie cien

energií,

• navýšenie transferu verejným vysokým školám na výkonnostné zmluvy o 27 mil. eur,

• zvýšenie príspevku pre subjekty zapojené do systému duálneho vzdelávania o 2,21 mil. eur, • zvýšenie kapitálových

výdavkov na riešenie vzniknutých havarijných situácií v regionálnom školstve o 1,5 mil. eur.



Premietnutá valorizácia z roku 2022 je na úrovni 3 %. Zároveň je zohľadnená valorizácia platov štátnych

zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a v služobnom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme od 1. 1. 2023 o 7 % a od 1. 9. 2023 o ďalších 10 %. Ďalej je zapracovaná 10 % valorizácia

platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov od 1. 1. 2023 a 12 % valorizácia od 1. 9. 2023.

V nadväznosti na úlohu z uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 „neposkytovať

zamestnancovi v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere odmenu z výdavkov

štátneho rozpočtu na rok 2023 okrem nárokovateľnej odmeny vyplývajúcej zo zákona alebo z kolektívnej zmluvy“ v

termíne od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, sa predpokladá úspora osobných výdavkov vo výške cca 100 mil. eur.

Tieto prostriedky umožnia v prípade potreby zvýšiť disponibilné zdroje rezervy na kompenzačné opatrenia súvisiace s

rastom cien energií na celkový objem 3,5 mld. eur.

Vysvetlivky: R – rozpočet OS – očakávaná skutočnosť N – návrh



Ďakujem za pozornosť

Ing.Pavel Ondek, predseda

Zdroj: návrh štátneho rozpočtu na rok 2023

Spracovala: Ing. Tatiana Koperová, Eva Čahojová
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