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I. PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA JEDNOTNEJ METODIKY 

1. Predmet úpravy 

1.1. Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná 
metodika“) stanovuje postup ministerstiev, ostatných orgánov verejnej moci (ďalej len 
„predkladateľ“) a združenia právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „združenie na podporu MSP“) 
pri posudzovaní vplyvov materiálu na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské 
prostredie, sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie a informatizáciu 
spoločnosti, ktorý bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania 
(ďalej len „MPK“) a na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

1.2. Jednotná metodika upravuje: 

a) záväzné procesné pravidlá uplatňované pri posudzovaní vybraných vplyvov 
uvedené v časti I jednotnej metodiky, 

b) obsahové požiadavky pri vypracovávaní doložky vybraných vplyvov (ďalej len 
„doložka“) a analýz vplyvov uvedené v časti II jednotnej metodiky, 

c) zásady a odporúčania pre posudzovanie vybraných vplyvov uvedené v časti III 
jednotnej metodiky. 

 

2. Pôsobnosť jednotnej metodiky 

2.1. Jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov legislatívnych materiálov 
predkladaných v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky 
(schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení zmien a doplnkov) 
(ďalej len „legislatívne pravidlá“). 

2.2. Jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov nelegislatívnych materiálov, 
ktorých súčasťou je uznesenie vlády Slovenskej republiky predkladaných v súlade so 
Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky. 

2.3. Jednotná metodika sa nevzťahuje na  

a) návrh novely zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky a návrhy 
ostatných ústavných zákonov,  

b) návrh zákona o štátnom rozpočte a návrhy rozpočtov, 

c) Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej 
republiky,  

d) návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania, 
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e) vykonávací právny predpis, ktorého predmetom je len vyhlásenie sumy, ktorej 
výpočet je upravený príslušným zákonom, 

f) prípravu predbežných stanovísk k návrhom aktov Európskej únie a 

g) návrh, o ktorom tak rozhodne vláda v rámci schvaľovania Plánu legislatívnych úloh 
vlády Slovenskej republiky na príslušný rok alebo v rámci schvaľovania Plánu 
práce vlády Slovenskej republiky na príslušný rok alebo na iný návrh, o ktorom tak 
rozhodne vláda Slovenskej republiky.. 

2.4. V prípade návrhu legislatívneho materiálu, ktorý má byť predmetom skráteného 
pripomienkového konania, predkladateľ požiada predsedu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
(„ďalej len „komisia“) o udelenie výnimky pri uplatňovaní jednotnej metodiky. Túto 
skutočnosť uvedie v predkladacej správe. 

2.5. Analýza vplyvov na životné prostredie sa podľa jednotnej metodiky nevykonáva pri 
materiáloch, pre ktoré sa vypracúva doložka vplyvov strategického dokumentu 
s celoštátnym dosahom na životné prostredie spôsobom a postupom stanoveným 
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

3. Inštitucionálne zabezpečenie posudzovania vplyvov  

3.1. Koordinátorom posudzovania vplyvov podľa Jednotnej metodiky, ktorý spravuje 
a metodicky riadi proces posudzovania vplyvov, je Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“). 

Ministerstvo hospodárstva: 

a) metodicky riadi proces posudzovania vplyvov v súlade s jednotnou metodikou, 

b) rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií podľa bodu 5 jednotnej metodiky, 

c) administratívne zabezpečuje fungovanie komisie. 

3.2. Komisia: 

a) poskytuje metodickú podporu spracovateľom doložky a analýzy vplyvov 
v priebehu ich spracovania, 

b) posudzuje kvalitu procesu posudzovania vplyvov a obsahu vypracovania doložky a 
analýzy vplyvov, ku ktorým vypracúva stanovisko v rámci predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len „PPK“) a záverečného posúdenia vybraných 
vplyvov,  

c) oboznamuje predkladateľa so stanoviskom k doložke a analýze vplyvov, 

d) rozhoduje o udelení výnimky podľa bodu 2.4 bez zbytočného odkladu. 
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Komisia sa nevyjadruje k vecnej stránke materiálu. Komisia posudzuje predkladané 
návrhy z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie 
(vrátane testu malých a stredných podnikov1), sociálnych vplyvov, vplyvov na životné 
prostredie a informatizáciu spoločnosti. 

3.3. Komisiu tvoria zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré je 
gestorom vplyvov na rozpočet verejnej správy a informatizáciu spoločnosti, 
ministerstva hospodárstva, ktoré je gestorom vplyvov na podnikateľské prostredie, 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je gestorom 
sociálnych vplyvov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je 
gestorom vplyvov na životné prostredie, zástupca Úradu vlády Slovenskej 
republiky, zástupca združenia na podporu MSP a ďalší členovia podľa štatútu 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej 
republiky zo 7. novembra 2012 č. 620. 

3.4. Výsledkom posúdenia vybraných vplyvov je doložka a analýzy vplyvov. Za 
organizačné zabezpečenie vypracovania doložky a analýz vplyvov zodpovedá 
predkladateľ, okrem testu malých a stredných podnikov. Predkladateľ je zároveň 
povinný zabezpečiť súlad predkladaného návrhu,  doložky a analýz vplyvov, a to vo 
všetkých fázach legislatívneho procesu a procesu prípravy a schvaľovania 
nelegislatívneho materiálu.  

 

4. Doložka a analýzy vplyvov 

4.1. Doložka je súčasťou materiálu predkladaného na MPK a na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky podľa bodov 2.1 a 2.2. 

4.2. Doložka a analýzy vplyvov k návrhu legislatívneho materiálu sa predkladajú ako súčasť 
všeobecnej časti dôvodovej správy alebo všeobecnej časti odôvodnenia.  

4.3. Doložka a analýzy vplyvov k legislatívnemu zámeru a k návrhu nelegislatívneho 
materiálu sa predkladajú ako samostatná súčasť tohto návrhu. 

4.4. Doložka obsahuje identifikáciu predpokladaných vybraných vplyvov navrhovaného 
materiálu, a to: 

- vplyvy na rozpočet verejnej správy, 

- vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane testu malých a stredných podnikov, 

- sociálne vplyvy, 

- vplyvy na životné prostredie, 

- vplyvy na informatizáciu spoločnosti. 

                                                           
1 Test malých a stredných podnikov. Viac informácií nájdete na stránke: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF
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Doložka zároveň obsahuje najmä vymedzenie problému predkladaného materiálu, 
stanovenie cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté, identifikáciu dotknutých subjektov 
a vyhodnotenie alternatívnych riešení uvedeného problému. 

4.5. Ak sú v doložke identifikované očakávané pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy 
(alebo pozitívne vplyvy a zároveň aj negatívne vplyvy), predkladateľ vypracuje 
príslušnú analýzu vplyvov.  

4.6. Jednotlivé analýzy vplyvov sa spracovávajú podľa vzoru a na základe pokynov 
uvedených v prílohách č. 2 až 6 jednotnej metodiky. 

 

5. Konzultácie s podnikateľskými subjektmi 

5.1. Konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými 
organizáciami (ďalej len „konzultácie s podnikateľskými subjektmi“) tvoria povinnú 
súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie v prípadoch podľa bodu 5.4 
jednotnej metodiky. 

5.2. Hlavným účelom konzultácií je zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov 
legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a vytvorenie priestoru pre zapojenie 
dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby v počiatočnom štádiu procesu 
prípravy. Konzultácie sa uskutočňujú pred predložením materiálu na predbežné 
pripomienkové konanie.  

5.3. Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi je súčasťou analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie (predkladanej na PPK) a obsahuje informácie o účastníkoch 
konzultácií, forme a dĺžke konzultácií, diskutovaných témach, návrhoch 
konzultovaných strán a výsledku konzultácií. 

5.4. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje ministerstvo 
hospodárstva na základe  

a) Plánu práce vlády Slovenskej republiky, 

b) Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, 

c) informácie o príprave materiálu podľa bodu 5.5 a 5.6 jednotnej metodiky, 

d) zoznamu právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia podľa 
bodu 5.6 jednotnej metodiky.  

vychádzajúc z  predpokladu významných vplyvov na podnikateľské prostredie najmä 
s ohľadom na čiastkové vplyvy obsiahnuté v analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uvedenej v prílohe č. 3 a odporúčaní zástupcov podnikateľských zväzov 
a združení. 

5.5. O povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi informuje ministerstvo 
hospodárstva predkladateľa v prípade materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych 
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úloh vlády Slovenskej republiky alebo Plánu práce vlády Slovenskej republiky do 
desiatich pracovných dní od schválenia príslušného plánu vládou Slovenskej republiky. 
V prípade materiálov predkladaných mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej 
republiky alebo plánu práce vlády Slovenskej republiky do piatich pracovných dní od 
zaslania informácie o príprave materiálu.  

5.6. Ak legislatívny materiál, ktorým sa mení súčasná právna úprava, a ktorý predkladateľ 
plánuje predložiť na MPK, nebol zahrnutý do  Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky, a je zároveň uvedený v zozname právnych predpisov 
dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia zverejnenom na webovom sídle 
ministerstva hospodárstva, informáciu o príprave tohto materiálu predkladateľ zašle 
ministerstvu hospodárstva na adresu dolozka@mhsr.sk.  

Ak ide o nový právny predpis alebo nelegislatívny materiál, ktorý nebol zahrnutý 
v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, resp. Pláne práce vlády 
Slovenskej republiky, informáciu o jeho príprave je potrebné zaslať vždy. Táto 
informácia obsahuje najmä názov materiálu a krátke zhrnutie problémov, ktoré má daný 
materiál riešiť, a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté. Odporúča sa zaslať ministerstvu 
hospodárstva túto informáciu v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred prípravou 
samotného materiálu. 

5.7. Predkladateľ zverejní informáciu o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi 
(ďalej len „informácia o konzultáciách“) a  pošle internetový odkaz na materiál 
ministerstvu hospodárstva na adresu dolozka@mhsr.sk, ktoré ho zverejní na svojom 
webovom sídle.  

5.8. Minimálna doba trvania konzultácií s podnikateľskými subjektmi je štyri týždne alebo 
kratšia v prípade dohody podnikateľských subjektov zúčastnených na konzultácií s 
predkladateľom. Za konzultácie sa považuje aj pravidelné zasadanie pracovnej skupiny 
alebo iného zoskupenia s účasťou zástupcov podnikateľského prostredia, zriadeného za 
účelom prípravy návrhu materiálu.  

5.9. Predkladateľ osloví subjekty, s ktorými bude návrh konzultovať, s ohľadom na vecné 
zameranie materiálu a predpokladané významné vplyvy na tieto subjekty.  

5.10. Po zverejnení informácie o konzultáciách sa môžu do procesu konzultácií zapojiť aj 
ďalšie dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že daný návrh ovplyvní 
ich podnikateľskú činnosť.  

5.11. Zásady a odporúčania na vykonanie konzultácií sú uvedené v časti III  
bod 1. Konzultácie. 

 

6. Predbežné pripomienkové konanie 

6.1. PPK sa vykonáva pred MPK v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj 
nelegislatívneho charakteru, pričom do PPK sa predkladajú všetky materiály 
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legislatívneho charakteru a nelegislatívneho charakteru, ktoré majú identifikovaný 
niektorý z vybraných vplyvov (tzn. predkladateľ v nich identifikoval aspoň jeden z 
vybraných vplyvov: vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské 
prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu 
spoločnosti). Predkladateľ zasiela materiál na PPK elektronicky na adresu 
dolozka@mhsr.sk. 

6.2. Predbežné posúdenie v rámci PPK vykonáva komisia. 

6.3. V prípade, ak si predkladateľ nie je istý vplyvom predkladaného materiálu, môže to 
prekonzultovať s komisiou.  

6.4. Materiál predkladaný na PPK obsahuje najmenej návrh uznesenia vlády SR, vlastný 
materiál, dôvodovú správu vrátane vypracovanej doložky a súvisiacich analýz vplyvov 
v prípade, ak sú tieto časti povinnou súčasťou materiálu podľa legislatívnych pravidiel. 

6.5. Komisia zašle svoje stanovisko predkladateľovi elektronicky najneskôr  
do 10 pracovných dní od doručenia materiálu na PPK, pričom lehota začína plynúť deň 
nasledujúci po dni, kedy bol materiál doručený na PPK. V prípade dohody 
predkladateľa s komisiou je možné túto lehotu skrátiť. V prípade skráteného 
pripomienkového konania sa táto lehota skracuje na minimálne tri pracovné dni. 
Nevyjadrenie komisie v ustanovenej lehote sa považuje za jej súhlas s doložkou vrátane 
analýz vplyvov.  

6.6. Stanovisko môže byť súhlasné (komisia súhlasí s vypracovanou doložkou a analýzami 
vplyvov) alebo nesúhlasné (komisia nesúhlasí s vypracovanou doložkou a analýzami 
vplyvov).  

6.7. Súhlasné stanovisko komisie znamená, že vplyvy návrhu na rozpočet verejnej správy, 
podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu 
spoločnosti  sú uvedené reálne a predkladateľ vykonal posúdenie vplyvov v rámci 
procesu ustanoveného touto metodikou v dostatočnom rozsahu, pričom identifikoval 
všetky dotknuté subjekty. 

6.8. Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho 
procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády 
Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. 

6.9. Predkladateľ uvedie stanovisko komisie do doložky. V prípade pripomienok je povinný 
uviesť tiež ich vyhodnotenie. 

6.10. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  ako člen Komisie, môže v rámci stanoviska 
komisie vyjadriť nesúhlas s doložkou v prípade rozpočtovo nekrytého vplyvu, ktorý nie 
je doplnený reálnym návrhom na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov 
podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znamenal by negatívny vplyv na rozpočet 
verejnej správy. 

mailto:dolozka@mhsr.sk
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7. Test malých a stredných podnikov 

7.1. O potrebe vykonania testu malých a stredných podnikov (ďalej len „test MSP“) 
z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky rozhodne 
ministerstvo hospodárstva na základe odporúčaní združenia na podporu MSP. 

7.2. Test MSP vykoná združenie na podporu MSP po predložení materiálu do PPK. V rámci 
testu MSP preskúma špecifické aspekty vplyvov predkladaného návrhu na mikro, malé 
a stredné podniky. 

7.3. Výsledky testu MSP sú predkladateľovi zasielané spolu so stanoviskom komisie počas 
PPK. Výsledky testu MSP tvoria prílohu k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
a sú tak súčasťou materiálu predkladaného do ďalšieho schvaľovacieho procesu. 

7.4. Podrobnosti metodiky pre vykonávanie testu MSP sú uvedené v prílohe č. 3 jednotnej 
metodiky. 
 

8. Medzirezortné pripomienkové konanie 

8.1. Medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“) sa vykonáva 
podľa legislatívnych pravidiel a Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

9. Záverečné posúdenie vybraných vplyvov 

9.1. Záverečné posúdenie vybraných vplyvov návrhov legislatívnych a nelegislatívnych 
materiálov vykonáva komisia podľa jednotnej metodiky. 

9.2. Na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po MPK sa predkladajú komisii materiály, 
ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa 
významne zmenili podľa výsledkov pripomienkového konania. Predkladateľ zasiela 
materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov elektronicky na adresu 
dolozka@mhsr.sk. Zmeny materiálu na základe výsledkov MPK sú premietnuté aj 
v aktualizovanej doložke a analýzach vplyvov. Minimálne obsahové požiadavky 
predkladaného materiálu sú uvedené v bode 6.4. jednotnej metodiky. 

9.3. Predkladateľ zasiela komisii materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov pred 
predložením materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie 
ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej 
správy alebo vedúcemu iného orgánu. 

9.4. Komisia zašle svoje stanovisko k doložke predkladateľovi elektronicky do piatich 
pracovných dní od doručenia materiálu, pričom lehota začína plynúť v pracovný deň 
nasledujúci po dni, kedy bol materiál doručený. V prípade skráteného pripomienkového 
konania sa táto lehota skracuje na minimálne tri dni. Stanovisko komisie sa zároveň 
zasiela predkladateľovi v listinnej podobe podpísané predsedom  komisie.  

mailto:dolozka@mhsr.sk
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9.5. Stanovisko komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo 
riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. 
Stanovisko môže byť súhlasné (komisia súhlasí s vypracovanou doložkou a analýzami 
vplyvov) alebo nesúhlasné (komisia nesúhlasí s vypracovanou doložkou a analýzami 
vplyvov).  

9.6. Súhlasné stanovisko Komisie znamená, že vplyvy návrhu na rozpočet verejnej správy, 
podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu 
spoločnosti  sú uvedené reálne a predkladateľ vykonal posúdenie vplyvov v rámci 
procesu ustanoveného touto metodikou v dostatočnom rozsahu, pričom identifikoval 
všetky dotknuté subjekty. 

9.7. V prípade nesúhlasného stanoviska komisie predkladateľ môže zaslať prepracovanú 
doložku a analýzy vplyvov na opätovné posúdenie komisii, na základe čoho môže 
komisia zmeniť svoje stanovisko v lehote podľa bodu 9.4. 

9.8. Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho 
procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády 
Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu.  

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto jednotná metodika nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2015. 
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II. OBSAHOVÉ POŽIADAVKY DOLOŽKY 

 

A. Doložka  

Doložka sa vypracuje podľa vzoru v prílohe č. 1 jednotnej metodiky. 

 

1. Základné údaje 

Základnými identifikačnými údajmi sa rozumie: 

a) názov predkladaného materiálu, ku ktorému sa spracováva doložka, príp. analýzy 
vplyvov, 

b) identifikácia predkladateľa, príp. spolupredkladateľa predkladaného materiálu, 

c) charakter predkladaného materiálu; v prípade transpozície európskej legislatívy je 
potrebné uviesť číselné označenie transponovaného právneho predpisu, názov 
v slovenskom jazyku a  konečný termín stanovený pre transpozíciu, 

d) termín začatia a ukončenia PPK, predpokladaný termín predloženia na MPK (aspoň 
mesiac/rok) a predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky (aspoň mesiac/rok). 

 

2. Definícia problému 

Na základe analýzy právneho a skutkového stavu uvedie predkladateľ základné problémy, na 
ktoré návrh reaguje. Popíše príčiny problému a kvantifikuje jeho rozsah v prípade, ak 
disponuje potrebnými údajmi. Je potrebné uviesť, či ide o jednorazový alebo opakujúci sa, 
resp. trvalý problém. V určitých prípadoch môže návrh reagovať aj na výzvy, zdroje 
a možnosti prítomné v prostredí. 

 

3. Ciele a výsledný stav 

Predkladateľ jasne a zrozumiteľne definuje cieľový stav, resp. účel, ktorý sa má dosiahnuť 
prijatím navrhovaného materiálu.  

Cieľový stav by mal byť charakterizovaný kvalitatívne a kvantitatívne. Pri stanovovaní cieľov 
by sa mala uplatňovať metóda SMART2.  

                                                           
2 Metóda SMART  (z angl. slova múdry, bystrý) uvádza 5 vlastností dobre stanoveného cieľa: špecifický 
(specific), merateľný (measurable), akceptovateľný (acceptable), reálny (realistic) a časovo ohraničený (time-
limited). 
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Pri stanovovaní cieľov a výsledného stavu možno poukázať na vplyv navrhovaného materiálu 
na priamo súvisiace ciele programovej štruktúry. 

Netreba si zamieňať ciele predkladaného návrhu s nástrojmi na ich dosiahnutie. Definícia 
cieľového stavu nemá ani predurčovať spôsob riešenia. Stanovenie cieľov pomáha 
identifikovať možné spôsoby riešenia a porovnať výhody a nevýhody rôznych alternatív 
riešenia uvedeného problému.  

 

4. Dotknuté subjekty 

Uvedú sa všetky typy subjektov, ktorých sa daný návrh týka, či už priamo alebo nepriamo. 
Ide najmä o rôzne skupiny obyvateľov, podnikateľov či inštitúcie verejnej správy, ktorým 
daný návrh ukladá určité povinnosti, obmedzenia, kladie na nich požiadavky, či iným 
spôsobom ovplyvňuje ich fungovanie. 

Vymedzenie dotknutých subjektov sa môže dopĺňať v priebehu posudzovania vplyvov 
v závislosti od navrhovaných alternatív riešenia. 

Pri identifikácii dotknutých subjektov predkladateľ dodržuje nasledovné pravidlá: 

a) identifikuje subjekty, ktoré môžu návrhom získať dodatočný prospech a subjekty, 
ktoré môžu byť návrhom poškodené, 

b) rozlišuje vplyvy na priame a nepriame, 

c) dotknuté subjekty vymedzí pre všetky posudzované alternatívy a v analýze zohľadní, 
že v rámci rôznych alternatív nemusia byť dotknuté subjekty ovplyvnené rovnako, 

d) pre identifikáciu podnikateľských subjektov využije tiež konzultácie.  
 

5. Alternatívne riešenia 

Na základe analýzy právneho a vecného posúdenia súčasného stavu a stanovených cieľov sa 
navrhnú alternatívy právneho a vecného riešenia uvedeného problému. Alternatívne riešenia 
sa odvíjajú vždy od charakteru riešeného problému vo vzťahu k dotknutým subjektom. 

Jednotlivé alternatívy sú popísané takým spôsobom, aby bolo zrejmé, ako vedú 
k stanovenému cieľu. Sústredia sa pritom na obsah vecného riešenia, ale tiež na spôsob 
implementácie a vynucovania. 

V rámci alternatívnych riešení je potrebné uviesť minimálne nulový variant, t.j. analýzu 
súčasného stavu, v rámci ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej 
úpravy alebo nelegislatívneho materiálu resp. z dôvodu ich neprijatia. V prípade, kedy nie je 
možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu 
porovnávať ostatné alternatívy. 
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To isté platí v prípade, ak uplatnenie nulového variantu znemožňuje právny predpis vyššej 
sily (zákon, predpis EÚ, prijatie medzinárodného záväzku a pod.). Táto skutočnosť sa uvedie 
pri definovaní nulového variantu. 

V prípade, ak právny predpis vyššej právnej sily už určuje podstatu a formu pripravovanej 
regulácie, je potrebné zvážiť aspoň rôzne spôsoby implementácie a vynucovania takejto 
regulácie. 

V prípade vplyvov na podnikateľské prostredie je možné využiť výstupy z konzultácie na 
definovanie alternatív.  

 

6. Vykonávacie predpisy 

V prípade, ak sa plánuje prijatie alebo zmena vykonávacích predpisov, vyznačí predkladateľ 
v doložke Áno a uvedie, ktorých predpisov sa zmena dotkne. Ak nie je možné uviesť presný 
názov vykonávacieho predpisu (napr. v prípade, ak ešte nie je prijatý), popíše predkladateľ 
oblasti, ktoré ním budú upravené, príp. problémy, ktoré by mal vykonávací predpis riešiť. 

 

7. Transpozícia práva EÚ 

Pri popise transpozície práva EÚ sa predkladateľ zameriava najmä na ustanovenia, kde došlo 
k: 

a) rozšíreniu pôsobnosti smernice na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek 
smernice (napr. rozšírenie povinnosti vypĺňania špecifického formuláru z právnických 
osôb aj na SZČO), 

b) navýšeniu požiadaviek smernice (napr. zvýšenie množstva požadovaných informácií, 
sprísnenie povinnosti oproti požiadavkám smernice, zvýšenie frekvencie povinnej 
kontroly zariadenia alebo podávania hlásení a podobne), 

c) nevyužitiu možnosti výnimky, ktorá by udržala požiadavky na minime (napr. pri 
možnosti uplatnenia výnimky, resp. vyňatia malých podnikateľov alebo SZČO z 
povinnosti), 

d) zachovaniu existujúcich národných štandardov, ktoré sú vyššie ako minimálne 
požiadavky EÚ, 

e) skoršej implementácii (pred dátumom, ktorý stanovuje smernica). 

Uvedený bod sa vypĺňa iba v prípade, ak predkladateľ označil v doložke v bode 1., že ide 
o transpozíciu práva EÚ. 

8. Preskúmanie účelnosti 

Po určitom čase sa odporúča preskúmať navrhovanú zmenu z hľadiska účinnosti a účelnosti 
pri napĺňaní stanovených cieľov.  
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Čas, po ktorom dôjde k preskúmaniu, ako aj kritériá, na základe ktorých sa prieskum 
zrealizuje si stanoví predkladateľ podľa charakteru upravovanej problematiky. Kritériá, tzn. 
vstupné, výstupné ako aj výsledkové indikátory by mali vychádzať z cieľov (výsledného 
stavu), ktoré sa navrhovaným materiálom chceli dosiahnuť. Indikátory by mali byť finančné 
aj nefinančné, resp. definované pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Mali 
by sa sledovať počas celého obdobia vykonávania regulácie a mali by umožniť preskúmanie 
účelnosti. 

Cieľom prieskumu je overiť, či riešenie problému, ktoré bolo prijaté, plní svoj účel a či bol 
uvedený problém odstránený. Pri prieskume účinnosti a účelnosti sa teda hodnotí najmä: 

a) existencia problému, kvôli ktorému bol právny predpis vytvorený, 

b) splnenie cieľov (dosiahnutie výsledného stavu) navrhovanou zmenou, 

c) súlad skutočných vplyvov s predpokladanými vplyvmi, 

d) výskyt neočakávaných vplyvov.  

V prípade, že nedochádza k naplneniu požadovaného cieľa, je potrebné prijaté riešenie 
prehodnotiť a následne upraviť, príp. zrušiť. Pri následnej úprave, príp. návrhu na zrušenie 
prijatého riešenia (materiálu) je nutné opäť vykonať posúdenie vplyvov v súlade s touto 
metodikou. 

 

9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Predkladateľ označí krížikom („x“) zodpovedajúci vplyv, ktorý predkladaný návrh prináša 
v každej oblasti posudzovania vplyvov. V prípade vplyvov na rozpočet verejnej správy 
vyznačí tiež, či ide o rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Ak predkladaný materiál nemá žiadny 
z vybraných vplyvov alebo je vplyv marginálny (zanedbateľný), predkladateľ označí krížikom 
žiadny vplyv.  

V prípade vyznačenia pozitívnych alebo negatívnych vplyvov, resp. pozitívnych aj 
negatívnych vplyvov, sa vypracuje analýza príslušných vplyvov, ktorá bude obsahovať bližšie 
vysvetlenie a popis. 

V niektorých prípadoch môže návrh predpokladať súčasne pozitívne aj negatívne vplyvy na 
vybranú oblasť. V takom prípade môže predkladateľ uviesť do časti 10. Poznámky, ktorý 
vplyv prevažuje. 

 

10. Poznámky 

V poznámkach predkladateľ uvedie ďalšie skutočnosti v súvislosti s posudzovaním vplyvov, 
ktoré nebolo možné z obsahového hľadiska uviesť v iných častiach doložky.  
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V časti poznámky môže predkladateľ vysvetliť, prečo materiál nemá vplyv alebo má iba 
marginálny vybraný vplyv, zhrnúť vplyvy a uviesť prevládajúci charakter vplyvov 
(pozitívny/negatívny). 

 

11. Kontakt na spracovateľa 

Predkladateľ uvedie údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti 
s posúdením vybraných vplyvov. 

 

12.  Zdroje 

V procese posudzovania vplyvov je potrebné pracovať s relevantnými a správnymi údajmi.  
Predkladateľ sa za účelom získania relevantných údajov a informácií zameria najmä na: 

a) dostupné štatistiky, 

b) výsledky prieskumov, 

c) konzultácie s dotknutými subjektmi, 

d) spoluprácu s odborníkmi, 

e) metódy odhadu. 

Predkladateľ je povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla, či fakty. 
 

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Po doručení stanoviska komisie v rámci PPK, doplní predkladateľ toto stanovisko do doložky, 
pričom uvedie ako boli prípadné pripomienky komisie zapracované. 
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B. Analýza vplyvov 

Analýza vplyvov sa vypracuje vždy pre príslušnú oblasť v prípade, ak bol v doložke 
vyznačený pozitívny alebo negatívny vplyv, resp. pozitívny a negatívny vplyv, pričom: 

a) analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy sa vypracuje podľa prílohy č. 2, 

b) analýza vplyvov na podnikateľské prostredie sa vypracuje podľa prílohy č. 3, 

c) analýza sociálnych vplyvov sa vypracuje podľa prílohy č. 4, 

d) analýza vplyvov na životné prostredie sa vypracuje podľa prílohy č. 5, 

e) analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti sa vypracuje podľa prílohy č. 6. 

Pri spracovaní jednotlivých analýz je možné konzultovať postup a obsah s príslušnými 
gestormi. 
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III. ZÁSADY A ODPORÚČANIA 

1. Konzultácie 

Konzultácie s dotknutými subjektmi slúžia na zvýšenie transparentnosti prípravy 
legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a vytvárajú priestor pre subjekty, ktorých činnosť 
môže byť bezprostredne dotknutá navrhovanou úpravou, na účasť na tvorbe právnych 
predpisov. 

Pre dosiahnutie maximálneho efektu by mali konzultácie prebiehať v počiatočnom štádiu 
prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte pred samotným paragrafovým znením 
navrhovanej úpravy. 

Pred začatím konzultácií predkladateľ stanovuje jasný cieľ konzultácií a komunikuje ho 
účastníkom konzultácií. Konzultácie sú zamerané najmä na overenie hypotézy, na získanie 
podkladových údajov pre vypracovanie analýzy a na získanie nového pohľadu na problém, 
ktorý má úprava riešiť. 

Obsahom a cieľom konzultácie je: 

- nájsť nový pohľad na problém, 

- určiť všetky dotknuté subjekty, 

- identifikovať alternatívne riešenia, 

- poskytnúť nezávislú kontrolu posúdenia vplyvov, 

- zmierniť riziko nepredvídateľných dôsledkov, 

- získať relevantné údaje a informácie, 

- nájsť rovnováhu medzi protichodnými záujmami, 

- zvýšiť pochopenie návrhu a zlepšiť pripravenosť dotknutých subjektov na 

implementáciu daného riešenia, 

- zabezpečiť hladší priebeh schvaľovania predkladaného materiálu, 

- zvýšiť transparentnosť a kredibilitu schvaľovacieho procesu. 

Predkladateľ poskytne účastníkom podkladové materiály o pripravovanej zmene, informuje 
ich o bodoch na diskusiu a o tom, aké vstupy od nich očakáva. Spravidla platí, že 
štruktúrované a cielené konzultácie majú výstupy, ktoré sa dajú jednoduchšie a efektívnejšie 
použiť. 

Formu konzultácií je vhodné zvoliť podľa cieľovej skupiny, konzultovanej témy a finančných 
a časových kapacít predkladateľa. Medzi bežné formy patria poradné a expertné výbory, 
verejné rokovania, semináre, odborné stretnutia, elektronické konzultácie, dotazníky a pod.  

Predkladateľ by mal proaktívne vyhľadávať relevantné subjekty na konzultáciu a informáciu 
o  konzultáciách by mal v prípade podnikateľského prostredia posielať priamo 
podnikateľským zväzom, združeniam a asociáciám. 
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Rozsah konzultácií by mal byť určený na základe princípu proporcionality. 
 

2. Princíp proporcionality 

Doložka a analýzy vplyvov sa vypracovávajú na základe princípu proporcionality, ktorý 
predstavuje rozdielnu hĺbku a rozsah pri vyhodnocovaní a kvantifikácii predpokladaných 
vplyvov navrhovaného riešenia, vrátane rozsahu zberu dát, konzultácií s dotknutými 
subjektmi, ako aj počtom posudzovaných variantov. 

Za určenie úrovne analýzy je zodpovedný predkladateľ. Pri určení úrovne analýzy je vždy 
potrebné zohľadniť význam a rozsah riešeného problému a význam a rozsah predpokladaných 
vplyvov. 

 

3. Zjednodušené režimy pre malé a stredné podniky 

V rámci vypracovávania materiálov obsahujúcich nové povinnosti pre podnikateľské subjekty 
je vhodné zvážiť zavedenie zjednodušených režimov pre malé a stredné podniky a najmä 
mikropodniky v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu (iniciatíva Európskej 
únie na podporu malých a stredných podnikov) a zásadou „najskôr myslieť v malom“, 
nakoľko práve tieto subjekty bývajú najviac administratívne a finančne zaťažené vznikom 
nových alebo rozšírením existujúcich povinností.  

Zjednodušené režimy môžu byť vo forme výnimiek z povinností, prechodných období, 
znížených sadzieb, zjednodušených formulárov a podobne. 

 

4. Princíp jednu prijať, jednu zrušiť (One in, one out) 

Vzniku novej nadbytočnej, či už administratívnej alebo regulačnej záťaže pomáha 
predchádzať uplatňovanie tzv. princípu one in, one out. Podľa tohto princípu za každú novú 
záťaž, ktorá vyplýva z novej regulácie, by mala byť odstránená záťaž minimálne v rovnakej 
výške. Predkladateľ by tak mal v prípade navrhovania novej povinnosti, resp. sprísňovania 
existujúcej povinnosti navrhnúť tiež odstránenie, resp. zjednodušenie inej existujúcej 
povinnosti, príp. viacerých povinností v zodpovedajúcej výške záťaže. V praxi to môže 
znamenať udržiavanie záťaže na rovnovážnej úrovni, napríklad z pohľadu organizačného 
útvaru, dotknutých subjektov alebo oblasti regulácie.  

 

5. Gold – plating 

Pojmom „gold-plating“ sa označuje prax vnútroštátnych orgánov, ktoré pri transpozícii alebo 
vykonávaní legislatívy Európskej únie (ďalej len „legislatíva EÚ“) na úrovni členského štátu 
stanovujú dodatočné požiadavky, ktoré legislatíva EÚ priamo nepredpisuje. Ide teda 
o ukladanie požiadaviek nad rámec smerníc Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len 
„Smernice EÚ“).  Smernice EÚ stanovujú určitý cieľ, príp. minimálnu hranicu, ktorú musia 
členské štáty pri ich implementácii splniť. Tieto minimálne požiadavky môžu štáty pri 
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transpozícii dodatočne rozšíriť a smernice EÚ implementovať aj nad ich minimálny rámec. 
Medzi rozširujúce povinnosti patrí napríklad: 

- požiadavka na častejší výkon úloh (zvýšenie periodicity výkonu činnosti - 

frekvencia),  

- rozšírenie požiadaviek na obsah povinnosti (nárast - rozsah),  

- rozšírenie povinnosti na väčšiu cieľovú skupinu ako vyžaduje smernica EÚ či 

sprísnenie  sankčných režimov pri nedodržaní zákonom stanovených povinností. 

Príkladom takejto praxe je tiež nevyužitie možností pozitívnych výnimiek (zjednodušeného 
režimu) najčastejšie pre mikro a malé podniky.   

Takýto spôsob implementácie je však často nežiaduci a predkladateľ by sa mu mal podľa 
možnosti vyhnúť, nakoľko môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v 
porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne.  

V určitých prípadoch, predovšetkým v oblasti ochrany života, zdravia obyvateľov alebo 
životného prostredia, môže byť záujmom krajiny zvýšená ochrana, a teda aj sprísnenie 
regulácie navýšením minimálnych požiadaviek smernice EÚ. 

 

6. Implementácia a vynucovanie 

Pri zvažovaní spôsobu, akým by mali byť dosiahnuté jednotlivé ciele, je potrebné usilovať sa 
o minimalizáciu administratívnej záťaže a súvisiacich nákladov regulácie. 

Pri zvažovaní primeraných sankcií za neplnenie si povinností je potrebné vychádzať 
z nákladov na ich plnenie. Náklady na implementáciu (t.j. prispôsobenie sa) navrhovanej 
zmeny by nemali byť vyššie ako prípadné sankcie za neprispôsobenie sa.  Tieto náklady sa 
môžu medzi jednotlivými dotknutými subjektmi významne líšiť, a preto je vhodné ich 
kvantifikovať pomocou modelového príkladu. Je vhodné tiež posúdiť riziká, ktoré sú spojené 
s implementáciou jednotlivých alternatív riešenia. 
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Doložka vybraných vplyvov (2015) 
 

1. Základné údaje 
Názov materiálu 

 
 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

 
 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 
☐ Materiál legislatívnej povahy 
☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 
 
 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na MPK*  

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 
SR* 

 

 
2. Definícia problému 

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje. 
 

3. Ciele a výsledný stav 
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť). 
 

4. Dotknuté subjekty 
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo: 
 
5. Alternatívne riešenia 

Aké alternatívne riešenia boli posudzované? 
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☐  Nie 
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 
 
7. Transpozícia práva EÚ  

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu 
s odôvodnením. 

 
8. Preskúmanie účelnosti** 

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu. 
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 
 
 
 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  
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** nepovinné 

 

9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 
Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
 
10. Poznámky 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu. 
 

11. Kontakt na spracovateľa 
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov 

12. Zdroje 
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, 
príp. analýz vplyvov vychádzali. 
 
 
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného 
pripomienkového konania 
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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, 
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 

 
 
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 

 
Tabuľka č. 1  

Vplyvy na rozpočet verejnej správy Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) 
r r + 1 r + 2 r + 3 

Príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť 0 0 0 0 
z toho:       
- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 
EÚ zdroje 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 
Výdavky verejnej správy celkom 0 0 0 0    
v tom: za každý subjekt verejnej správy / 
program zvlášť 0 0 0 0 

z toho:      
- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 
    EÚ zdroje 0 0 0 0 
    spolufinancovanie 0 0 0 0 
- vplyv na obce 0 0 0 0 
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 
Vplyv na počet zamestnancov  0 0 0 0 
- vplyv na ŠR 0 0 0 0 
- vplyv na obce 0 0 0 0 
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 
Vplyv na mzdové výdavky 0 0 0 0 
- vplyv na ŠR 0 0 0 0 
- vplyv na obce 0 0 0 0 
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 
Financovanie zabezpečené v rozpočte 0 0 0 0 
v tom: za každý subjekt verejnej správy / 
program zvlášť 0 0 0 0 

Iné ako rozpočtové zdroje 0 0 0 0 
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 0 0 0 0 
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2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených 
výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy: 
 

 
 
 
 
 
2.2. Popis a charakteristika návrhu 
 
2.2.1. Popis návrhu: 
 

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby 
poskytovať? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
2.2.2. Charakteristika návrhu: 
 
       zmena sadzby 
       zmena v nároku 
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 
       kombinovaný návrh 
       iné  
 
 
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 
 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady 
základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka. 

Tabuľka č. 2  

Objem aktivít Odhadované objemy 
r r + 1 r + 2 r + 3 

Indikátor ABC     
Indikátor KLM     
Indikátor XYZ     

 
 
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 
 

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy 
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť 
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty. 
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Tabuľka č. 3  

 
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 
 
Poznámka: 
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príjmy (v eurách) Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka r r + 1 r + 2 r + 3 
Daňové príjmy (100)1       
Nedaňové príjmy (200)1       
Granty a transfery (300)1       
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 
a finančnými pasívami (400) 

        
  

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci (500) 

        
  

Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0   
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Tabuľka č. 4  
 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 
 
Poznámka: 
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výdavky (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka r r + 1 r + 2 r + 3 
Bežné výdavky (600)       
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)       
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)       
  Tovary a služby (630)2       
  Bežné transfery (640)2       
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 

    
 

Kapitálové výdavky (700)       
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2       
  Kapitálové transfery (720)2       
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)           
Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0 0 0 0   



 

27 
 

 
                 Tabuľka č. 5  

 

Zamestnanosť Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka r r + 1 r + 2 r + 3 
Počet zamestnancov celkom       
   z toho vplyv na ŠR      
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)       
   z toho vplyv na ŠR           
Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 0 0 0   
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610) 

    
  

   z toho vplyv na ŠR       
Poistné a príspevok do poisťovní (620)       
   z toho vplyv na ŠR       
      
Poznámky:      
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín 
zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...). 
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.  
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.    



Príloha č. 4 
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, 
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 

 
 
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 
  
2.1.1. Financovanie návrhu 
 

Predkladateľ: Vypĺňa informácie v tabuľke č. 1 na základe detailných informácií 
o príjmoch, výdavkoch a financovaní uvedených v tabuľkách č. 3 až č. 5. V prípade potreby je 
možné vložiť ďalšie riadky do tabuľky č. 1, aby boli zaradené všetky subjekty verejnej 
správy, na ktoré má návrh vplyv. Ak sa vplyvom predkladaného materiálu príjmy/výdavky 
subjektu verejnej správy znížia, použije sa znamienko mínus (-), ak sa príjmy/výdavky 
subjektu verejnej správy zvýšia použije sa znamienko plus (+). V prípade, ak materiál má 
vplyv na rozpočet verejnej správy vyjadrený v metodike ESA 2010 (pričom na hotovostnom 
princípe k vplyvu nedochádza), je potrebné, aby predkladateľ v takýchto prípadoch uviedol 
v komentári aj vplyv na rozpočet vyjadrený v metodike ESA 2010. 

 
Posledným krokom v procese posudzovania vplyvov na rozpočet verejnej správy je 

uviesť, aká časť tohto vplyvu si vyžiada zmeny rozpočtu verejnej správy. V niektorých 
prípadoch by bolo možné výdavky návrhu zvažovať v priebehu rozpočtového procesu 
a zahrnúť potrebné výdavky (aspoň čiastočne) do rozpočtu alebo strednodobého rozpočtového 
rámca. Rovnako sa môžu na financovanie politík použiť iné ako rozpočtové zdroje, 
napr. dary, zdroje z podnikateľskej sféry alebo osobitné schémy financovania. V takýchto 
prípadoch nebude mať realizácia daného návrhu žiadne vplyvy na schválené rozpočtové 
limity. Časť vplyvu bude môcť dotknutý subjekt vykryť aj racionalizačnými opatreniami 
vedúcimi k úspore v iných výdavkoch. 
 

MF SR: Preskúma všetky uvedené návrhy financovania z hľadiska ich primeranosti 
vrátane posúdenia návrhu na vplyv na rozpočet verejnej správy. Potvrdí, že sa uvádzajú 
všetky možné zdroje financovania návrhu. V prípade akýchkoľvek rozporov požiada 
predkladateľa, aby daný návrh upravil. 
 
Vyplnenie časti 2.2. Popis a charakteristika  návrhu 
 
2.2.1. Popis návrhu 
 
 Pre úplnosť sa táto časť uvádza aj v prílohe č. 2, aj keď proces pripomienkového 
konania si môže vyžadovať takýto popis uvádzať samostatne v niektorej z iných častí 
predkladaného návrhu. 
 

Predkladateľ: V príslušnej časti popíše predkladateľ svoj návrh. Popis by mal umožniť 
dotknutým subjektom identifikáciu svojich konkrétnych aktivít a ich vplyvov na vlastný 
rozpočet a mal by obsahovať najmä: 
 

− Akú problematiku návrh rieši? Jasne definovať problematiku a vysvetliť, ako ju návrh 
rieši. Uviesť aj iné alternatívy, o ktorých sa uvažovalo a prečo boli vylúčené.  

− Ktoré subjekty budú implementovať návrh? Popíšte jednotlivé úlohy rôznych 
organizácií. 

− Na akej úrovni sa budú poskytovať výkony verejnej správy? Budú sa poskytovať 
celonárodne alebo regionálne? Koľko subjektov môže poskytnúť daný tovar / službu? 
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2.2.2. Charakteristika návrhu 
 

Predkladateľ: Charakterizuje návrh na základe uvedených kategórií. Táto 
charakteristika by mala napomôcť ostatným dotknutým subjektom pochopiť podstatu návrhu 
a uľahčiť tým pripomienkovanie doložky.  Jednotlivé druhy návrhov sú detailne popísané 
nižšie: 
 

− zmena sadzby – návrh mení sadzbu dane alebo poplatkov alebo upravuje nominálnu 
(peňažnú) výšku dávky, napr. dávok štátnej sociálnej podpory. Určiť vplyv na 
rozpočet verejnej správy takéhoto návrhu je dosť jednoduché, keďže ide o priamy 
výpočet novej sadzby pre nezmenený objem aktivít (napr. počet osôb alebo 
transakcií), ktorých sa týka. Pravdepodobne nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy 
rozpočtu, napr. zníženie alebo zvýšenie počtu pracovníkov alebo vybavenia. 
Pri výpočte vplyvov zmeny sadzby treba brať do úvahy aj tzv. “elasticitu dopytu”, keď 
napr. nárast daňovej sadzby napríklad na pohonné hmoty nespôsobí lineárne zvýšenie 
celkových príjmov z tejto dane. 

− zmena v nároku – návrh upravuje definíciu okruhu osôb, ktoré majú nárok na dávku 
alebo ktorých sa dotýka určité ustanovenia zákona, t.j. znižuje alebo zvyšuje počet 
osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok. Vypočítať vplyv na rozpočet verejnej správy pri 
tomto druhu návrhu je trochu komplikovanejšie, keďže implementujúca organizácia 
musí vziať do úvahy niekoľko faktorov. Organizácia musí odhadnúť zmeny, ktoré 
vyplývajú z návrhu na svoj rozpočet. Predpokladá sa, že nižší objem aktivít povedie 
k úsporám. Ak nie, je potrebné jednoznačne vysvetliť dôvody. K dispozícii by mali 
byť aj informácie o nákladoch v minulosti, na základe ktorých sa môže urobiť odhad. 

− nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) – návrh zavádza novú službu alebo 
nariadenie v oblasti, v ktorej tieto doposiaľ neexistovali, alebo sa navrhuje zníženie 
rozsahu alebo úplné zrušenie existujúcej služby či nariadenia. 
Tento návrh predstavuje veľkú výzvu pri odhadovaní nákladov, nakoľko pre takéto 
činnosti nemusí byť k dispozícii dostatok údajov. V takom prípade bude dôležité 
podrobne vysvetliť predpoklady. 

− kombinovaný návrh – tento druh návrhu môže kombinovať prvky vyššie uvedených 
druhov, čím sa zvyšuje komplexnosť prípravy návrhu doložky. 

− iné – používa sa na popis ostatných typov, ktoré nie sú pokryté v štyroch druhoch 
uvedených vyššie. 

 
2.2.3. Predpoklady zmien v objeme aktivít 
 

Predkladateľ: Od predkladateľa sa požaduje, aby určil zvýšenie alebo zníženie objemu 
aktivít, ktoré môže návrh vyvolať. Napríklad ak návrh požaduje každoročne preverovať 
kriminálne záznamy všetkých príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, je potrebné 
uviesť počet osôb (príslušníkov bezpečnostných služieb), ktorí by mali byť skontrolovaní. 
Ďalšími príkladmi objemu aktivít môže byť počet prihlášok, inšpekcií, prijímateľov dávok, 
alebo zatknutí. Pretože sa vyžadujú odhady na  bežný rok a 3 nasledujúce roky, je potrebné 
odhadnúť objem aktivít počas tohto štvorročného obdobia. Príloha č. 2 preto obsahuje aj 
tabuľku č. 2 na ročné odhady objemu aktivít. 

 
Môže sa navrhovať aj zníženie objemu aktivít. Napríklad návrh zvýšiť limit pre 

verejné obstarávanie, kedy sa písomná ponuka bude požadovať iba pri obstarávacej cene 
dvojnásobne vyššej oproti súčasnému platnému právnemu stavu.  
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V tomto prípade by mal byť uvedený aj odhad počtu takýchto nákupov ročne. Takáto úprava 
by obmedzila administratívnu záťaž subjektov verejnej správy a generovala by úspory v ich 
prevádzkových nákladoch. 
 

MF SR: Počas konzultačnej fázy môže zhodnotiť MF SR predpoklady uvedené 
predkladateľom, t.j. ich vhodnosť a konzistentnosť.  
 
2.2.4. Výpočty vplyvov na rozpočet verejnej správy 
 

V časti 2.2.4. prílohy č. 2 sa uvádzajú výpočty vplyvov na príjmy a výdavky, ktoré sa 
použijú v tabuľkách č. 3 až č. 5 prílohy č. 2. Výpočty a predpoklady ohľadom objemu aktivít 
pomôžu ostatným stranám (pripomienkujúcim subjektom, resp. MF SR) zhodnotiť, či boli 
vplyvy na príjmy a výdavky počítané správne. Rozsah tejto časti nie je obmedzený a je možné 
uviesť všetko, čo je potrebné na vysvetlenie výpočtu vplyvov návrhu, alebo je možné uviesť 
odkazy na tabuľky samostatne priložené k doložke. 
 
Výpočet vplyvu na príjmy 
 

Predkladateľ: Uvedie výpočty vplyvov na príjmy na základe predpokladaných 
objemov aktivít uvedených v časti 2.2.3. prílohy č. 2. 

 
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich 

vysvetlenie alebo úpravu.  
Výpočty príjmov sú spravidla kombináciou “základu” a “sadzby”.  

 
Výpočet nákladov 
 

Predkladateľ: Uvedie požadované vstupy a výpočty požadovaných výdavkov 
na základe odhadovaného objemu aktivít v časti 2.2.3. prílohy č. 2. 

 
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich 

vysvetlenie alebo úpravu. 
 
Logický reťazec stanovenia nákladov: 
               
NÁVRH   →   ZMENA OBJEMU AKTIVÍT   →   POŽADOVANÉ VSTUPY   →   
NÁKLADY 
 

V tejto fáze je nevyhnutné najprv stanoviť vstupy, ktoré si vyžiadajú zmeny v objeme 
aktivít, ako je to uvedené v časti 2.2.3. prílohy č. 2 a následne vypočítať náklady na tieto 
vstupy.  
 
Stanovenie požadovaných vstupov –  bežné druhy vstupov sú: 
 

− zamestnanci – práca s klientmi, uplatňovanie nariadení a riadenie činností programu.  
Počet (a typ) zamestnancov neurčuje iba objemy miezd (610) a poistného (620), ale 
má vplyv aj na objem tovarov a služieb (630), keďže tieto často súvisia s počtom 
zamestnancov. 

− vybavenie – pracovné stoly, počítače a pod. pre zamestnancov. Zariadenia nevyhnutné 
na poskytovanie služieb (napr. lavice v školách alebo laboratórne vybavenie). 
Niektoré návrhy nemusia požadovať nových zamestnancov, ale napríklad si budú 
vyžadovať nákup nového vybavenia.           
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− iné prevádzkové náklady – vrátane nákladov na elektrickú energiu, vykurovanie, 
telekomunikácie, prenájom priestorov, pohonných hmôt, tlačenia materiálov a pod. 

− dopravné náklady – vozidlá pre zamestnancov, výdavky na služobné cesty, autobusy 
pre klientov, domáca a medzinárodná preprava. 

− kapitálové investície – nové budovy, dátové alebo komunikačné systémy a pod. 
 
2.3. Vyplnenie tabuliek č. 3 až 5 prílohy č. 2  
 
 Neoddeliteľnou súčasťou prílohy č. 2 sú tabuľky č. 3 až č. 5 prílohy pre výpočet 
vplyvu na príjmy, výdavky a zamestnanosť.  
 

− pre návrhy bez vplyvov na rozpočet verejnej správy sa tabuľky č. 3 až č. 5 nemusia 
osobitne vypĺňať, v prílohe č. 1 v bode 10 časti A stačí uviesť, že návrh nemá vplyv 
na rozpočet verejnej správy. 
 
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka 

za každý subjekt. Zhrnutie v prílohe č. 2 časti 2.1. sa vypĺňa podľa jednotlivých subjektov 
verejnej správy. Ak sa vplyv týka viacerých programov programovej štruktúry (ďalej len 
programov), vyplnia sa tabuľky č. 3 až č. 5 za každý program; predkladateľ uvedie 
rozčlenenie podľa programov taktiež v zhrnutí 2.1. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak sa 
návrh týka viacerých programov u viacerých subjektov verejnej správy.  
 
2.3.1. Tabuľka č. 3: tabuľka vplyvov na príjmy 
 

Predkladateľ: Výška odhadovaného vplyvu na príjmy za jednotlivé subjekty verejnej 
správy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 2.  

 
Tabuľka príjmov by mala vyjadrovať celkový vplyv na príjmy podľa podrobnej 

klasifikácie príjmov na základe vstupov od pripomienkujúcich strán. Celkový vplyv návrhu 
na príjmy rozpočtu verejnej správy v členení podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, je 
potrebné uviesť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 2. 

 
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú 

náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy. 
Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty. 
 
2.3.2. Tabuľka č. 4: tabuľka vplyvov na výdavky 
 

Predkladateľ :Výška odhadovaného vplyvu na výdavky za jednotlivé subjekty verejnej 
správy / programy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy 
č. 2 na základe podrobnejších údajov z tabuliek č. 3 až č. 5. Na základe podkladov 
a konzultácií spracuje predkladateľ súhrnnú tabuľku za celý návrh. Tabuľka výdavkov by 
mala vyjadrovať celkový vplyv na výdavky podľa podrobnej klasifikácie výdavkov 
na základe vstupov od  dotknutých strán.  
 

MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú 
náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na výdavky rozpočtu verejnej 
správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné 
hodnoty. 

 
 
 



Príloha č. 4 

32 
 

2.3.3. Tabuľka č. 5: tabuľka vplyvov na zamestnanosť 
 

Predkladateľ: Ak daný návrh nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, tabuľka č. 5 sa 
nemusí vypĺňať. V prípade, že vplyvom návrhu dochádza k nárastu alebo úbytku pracovných 
miest vo verejnej správe, je potrebné túto skutočnosť uviesť v tabuľke. Predkladateľ vyplní 
predpokladané počty zamestnancov so znamienkom plus alebo mínus do príslušného riadku 
podľa vykonávanej činnosti.  V nasledujúcich rokoch je potrebné uvádzať celkové počty 
zamestnancov, nielen medziročný nárast ich počtu. Podľa predpokladaného platového 
zaradenia predkladateľ vyplní aj priemerné mzdové výdavky pripadajúce na jedného 
zamestnanca v danej kategórii, t.j. vrátane všetkých tarifných i nadtarifných zložiek platu. 
V ďalších rokoch by mal predkladateľ uvažovať so všeobecnou valorizáciou priemerných 
mzdových výdavkov na príslušný rok. Celkové mzdové výdavky na týchto zamestnancov 
so stanovenými priemernými mzdovými výdavkami budú v spodnej časti tabuľky prepočítané 
automaticky. Tabuľka zamestnanosti by mala ukazovať celkový vplyv návrhu 
na zamestnanosť vo verejnej správe určený na základe vstupov od dotknutých subjektov. 
Celkový vplyv návrhu na zamestnanosť podľa jednotlivých subjektov verejnej správy / 
programov je potrebné zahrnúť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 2. 
 

MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú 
náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na zamestnanosť vo verejnej 
správe. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné 
hodnoty.  
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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie  
(vrátane testu MSP) 

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov: 

☐ iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)  
☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov) 
☐ na všetky kategórie podnikov 

 

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty 
 - z toho MSP 

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené. 
Aký je ich počet? 
 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií 
       - z toho MSP 
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný. 
Ako dlho trvali konzultácie? 
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.  
 

3.3 Náklady regulácie 
      - z toho MSP 
3.3.1 Priame finančné náklady 
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a 
vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.  
 
 
 
 
 
3.3.2 Nepriame finančné náklady 
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh 
náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 
 
 
 
 
 
3.3.3 Administratívne náklady 
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich 
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy 
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 
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3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 
 

 Náklady na 1 podnikateľa Náklady na celé podnikateľské 
prostredie 

Priame finančné náklady 0 0 
Nepriame finančné náklady 0 0 
Administratívne náklady 0 0 
Celkové náklady regulácie 0 0 

 

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu 
       - z toho MSP 
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať 
navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými 
podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé 
a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte. 
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných 
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? 
Ak áno, popíšte. 
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)? 
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako? 
 

3.5 Inovácie  
       - z toho MSP 
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie. 
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh? 
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné 
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how). 
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako? 
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR? 
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 

V členských štátoch EÚ sa neprestajne zvyšuje povedomie o nákladoch spojených 
s regulačnou záťažou a o potrebe maximálne zjednodušiť požiadavky vyplývajúce z regulácie, 
pričom je potrebné rešpektovať jej ciele. Zásah štátu predstavuje pre podnikateľov zvyčajne 
istú sumu nákladov, ktorú musia vynaložiť v snahe naplniť požiadavky implementovaných 
regulácií, pričom časť z nich predstavujú aj administratívne náklady. 
V prvom kroku je potrebné určiť, na ktorú z veľkostných kategórií podnikov bude mať 
navrhovaný materiál vplyv. V prípade, ak nie je možné určiť, či materiál bude mať vplyv iba 
na jednu z veľkostných kategórií , treba označiť vplyvy na všetky kategórie. Tento údaj je 
potrebný pre vypracovanie a vyhodnotenie testu MSP vrátane SZČO. Test MSP tvorí súčasť 
analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty 
Pri posudzovaní vplyvov na podnikateľské prostredie je dôležité identifikovať, či sa daný 
návrh dotýka:  

- podnikateľského prostredia vo všeobecnosti 

- niektorých právnych foriem podnikania (samostatne zárobkovo činná osoba, slobodné 
povolanie, samostatne hospodáriaci roľník, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
akciová spoločnosť, družstvo, verejná obchodná spoločnosť a iné) 

- niektorých odvetví hospodárstva (napr. podľa SK NACE - klasifikácia ekonomických 
činností dostupnej na stránke Štatistického úradu SR). 

Na základe identifikovania dotknutých subjektov je nutné kvantifikovať približný počet 
dotknutých podnikateľov s využitím dostupných štatistík a evidencií. V prípade špecifickej 
povinnosti je možné určiť predpokladaný počet dotknutých podnikateľov na základe 
priemerného počtu podnikateľov za posledné obdobie plniacich podobnú povinnosť. 
V prípade vzniku úplne novej povinnosti možno určiť očakávané množstvo plnení.  
 
3.2 Vyhodnotenie konzultácií 
Efektívne konzultácie s dotknutými subjektmi zvyšujú transparentnosť prípravy materiálu 
a tým zvyšujú jeho legitimitu. Pre tento účel je v tejto časti nutné uviesť formu konzultácie, 
ktorú predkladateľ zvolil spolu s odôvodnením tohto výberu, a subjekty, ktoré boli do 
konzultácie zapojené. V prípade veľkého počtu zúčastnených ich možno iba typovo popísať. 
Predkladateľ uvedie dĺžku konzultácií v prípade elektronickej konzultácie. V prípade 
konzultácií osobnou formou (seminár, verejné prerokovania a pod.) uvedie, koľko dní vopred 
bolo oznámené uskutočnenie konzultácie. Predkladateľ uvedie link na webovú stránku, na 
ktorej boli konzultácie zverejnené. 
Predkladateľ tiež uvedie formulované otázky alebo témy diskusie, ktoré boli predmetom 
konzultácie a odpovede, prípadne stanoviská zúčastnených strán. Odpovede a názory 
konzultujúcich je možné uviesť aj v skrátenej forme zo zachovaním hlavnej myšlienky. 
Podrobnosť tejto časti je potrebné zvoliť s ohľadom na rozsah navrhovaných zmien podľa 
princípu proporcionality. 
Predkladateľ zhodnotí, či boli splnené ciele, ktoré si stanovil pri príprave konzultácií spolu 
s odôvodnením, resp. či získal potrebné informácie. Tiež uvedie, ako boli odpovede 
zúčastnených strán využité pri príprave navrhovaného materiálu. Táto časť slúži ako spätná 
väzba pre zúčastnených, od ktorej závisí aj ich ochota participovať na ďalších konzultáciách. 
Pre uskutočnenie konzultácií je vhodné využiť odporúčania ku konzultáciám v časti III. 
Jednotnej metodiky. 
 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924
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3.3 Náklady regulácie 
S implementáciou novej regulácie ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie sú spojené 
povinnosti, ktoré musia podnikatelia plniť za účelom zabezpečenia súladu s danou reguláciou. 
Významnú časť z týchto povinností tvoria tzv. informačné povinnosti (IP) spojené 
s  výkonom určitých administratívnych úkonov zo strany podnikateľa na zabezpečenie súladu 
s reguláciou.  Príkladom IP je povinnosť poskytovať informácie a dáta verejnému sektoru 
a tretím stranám, povinnosť mať informácie zverejnené či poskytnúť alebo sprístupniť ich na 
požiadanie, predkladať dokumenty a hlásenia, viesť dokumentáciu, evidovať a archivovať, 
podať žiadosť, vypracovať správu a pod. 

Okrem vyššie uvedených informačných povinností vyplývajú podnikateľom z regulácie aj 
ďalšie, tzv. regulačné povinnosti, vyvolávajúce na strane podnikateľov priame alebo 
nepriame finančné náklady. Príkladom je povinnosť absolvovať školenie; používať a teda 
zakúpiť elektronickú registračnú pokladňu, ochranné odevy, uhradiť registračný poplatok, 
poistné, daň a iné.  

S ohľadom na charakter povinností vyplývajúcich z regulácie členíme náklady spojené s ich 
plnením do 3 kategórií:  

- Administratívne náklady – náklady spojené s administratívnymi úkonmi pri plnení 
informačnej povinnosti, ktoré musí podnikateľ vykonať na zabezpečenie súladu 
s reguláciou. Ide o nákladové vyjadrenie času, ktorý strávi podnikateľ realizáciou 
konkrétnych činností vyžadovaných reguláciou  (napr. vypracovanie dokumentu, 
vedenie evidencie a archivácia, oznamovanie skutočností, predloženie dokladov, 
spracovanie žiadosti a iné). 

- Priame finančné náklady – sú odvodené z konkrétnej priamej povinnosti previesť 
určitú sumu peňazí štátu alebo príslušnému orgánu verejnej správy (napr. poplatok za 
vystavenie stavebného povolenia, správne poplatky, registračný poplatok, poistné, 
dane, clá a iné). 

- Nepriame finančné náklady – sú náklady, ktoré musí podnikateľ vynaložiť pre účely 
zabezpečenia súladu výrobku, služieb, interných procesov, vybavenia prevádzky 
s požiadavkami regulácie (napr. náklady spojené so zabezpečením ochranných 
pracovných odevov, náklady na zabezpečenie pitného režimu, náklady na vybavenie 
prevádzky elektronickou registračnou pokladňou, náklady na získanie potrebných 
vedomostí nevyhnutných pre získanie osvedčenia a iné) a náklady spojené so 
zamestnávaním. 
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Kalkulácia nákladov regulácie vychádza z metodiky štandardného nákladového modelu 
(SCM). Jej podstatou je rozklad regulácie a paragrafového znenia do súboru menších, ľahšie 
merateľných komponentov – povinností, s následným nákladovým vyjadrením ich plnenia.  

Vyčíslenie nákladov jednej povinnosti je založené na postupnosti štyroch jednoduchých 
krokov, ktoré musí predkladateľ v rámci kalkulácie vykonať: 

Krok 1 – Stanovenie časovej náročnosti plnenia povinností 

Pri priraďovaní časovej náročnosti plnenia povinnosti je možné využiť dva základné prístupy: 

a) Štandardná časová náročnosť povinnosti (min.)   

Predkladateľ vyberie jednu z 10  typických informačných povinností, ktorým sú 
priradené štandardizované časové náročnosti uvedené v tabuľke. V prípade, že by sa 
jednalo o obšírnejšiu povinnosť, je možné v rámci jednej povinnosti zvoliť 
kombináciu až troch typických informačných povinností (napr. povinnosť 
vypracovania dokumentu a jeho predloženie príslušnému úradu).  

Celkové náklady spojené s 
plnením povinností 

vyplývajúcich 
podnikateľom z regulácie 

Administratívne 
náklady 

Priame finančné 
náklady 

Nepriame finančné 
náklady 

Školenia, investície do vybavenia  
(registračná pokladňa, IT a pod.) , 
zabezpečenie pitného režimu, atď.  

Registračné poplatky, správne poplatky, 
kolky, poistné, dane, clá atď. 

Ocenenie času stráveného plnením 
administratívnych úkonov plynúcich z 

regulácie. 
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Tabuľka štandardných časových náročností typických informačných povinností podľa veľkosti podniku (v minútach) 
 

 
Príklady konkrétnych typických informačných povinností podľa jednotlivých kategórií sú 
uvedené v nasledovnej tabuľke.  
 
 
 
Prehľad kategórií typických informačných povinností 

Kategória Príklad IP 

Archivácia 
• Uchovávanie dokumentácie po dobu päť rokov po skončení prítomnosti jadrových materiálov; 
• Uchovávanie posudkov z posudzovania rizika desať rokov odo dňa zatriedenia do rizikovej triedy; 
• Povinnosť uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia hračky na trh kópiu ES certifikátu; 

Evidencia, vedenie 
dokumentácie 

• Povinnosť viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia; 
• Povinnosť viesť samostatnú evidenciu o zmenách na jadrovom zariadení; 
• Držiteľ povolenia vedie evidenciu odborne spôsobilých zamestnancov; 

Inventarizácia 

• Vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka; 
• Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na 

iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru sa musí vykonať inventarizácia; 
• Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov; 

Ohlásenie, 
oznámenie, 
poskytnutie 
informácie 

• Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti; 
• Bezodkladne informovať orgán dohľadu, že zariadenie sprístupnené na trhu nespĺňa technické požiadavky; 
• Informovať o pripravovanej zmene druhu opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním 

takejto zmeny; 

Overenie súladu 

• Vykonávať pravidelné kontroly výrobnej činnosti na zistenie koncentrácie ťažkých kovov;  
• Osoba, ktorá podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinná zabezpečiť overenie svojich 

osobných údajov na účely elektronického konania;  
• Pred začiatkom spúšťania musí držiteľ povolenia skontrolovať pripravenosť jadrového zariadenia na spúšťanie 

tak, že preverí a protokolárne zaznamená splnenie kritérií úspešnosti pomontážnych skúšok systémov, 
konštrukcií a komponentov;  

• Prehodnocovať a aktualizovať bezpečnostnú správu najmenej raz za päť rokov ako aj pri závažnej zmene 
v podniku; 

Poskytnutie 
súčinnosti 

• Prijímateľ, partner a osoba k nim majúca vzťah dodávateľa je povinná poskytnúť súčinnosť riadiacemu orgánu; 
• Na základe vyžiadania dodať príslušné materiály a technickú dokumentáciu o meradle v štátnom jazyku; 
• Povinnosť poskytnúť súčinnosť správe katastra pri revízii údajov katastra; 

Predloženie dokladu/ 
dokumentu 
elektronicky 

• Poskytnúť elektronickú verziu technickej dokumentácie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom; 

• Odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou; 
• Povinnosť zasielať zoznamy vydaných a zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov; 

Predloženie dokladu/ 
dokumentu 
papierovo 

• Povinnosť pri skončení činnosti, ktorá je predmetom registrácie, odovzdať úradu rozhodnutie o registrácii; 
• Predloženie auditnej správy ako náhrady kontroly; 
• Predkladať NBS výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkaz o vykonávaní finančného 

poradenstva; 

Vypracovanie 
dokumentu/ správy 

• Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku; 
• Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
• Vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami; 

Typické IP Mikro Malé a stredné Veľké 
Vážený priemer 

použitý pre 
kalkuláciu 

Archivácia   45   90   180   60 min. 
Evidencia, vedenie dokumentácie 240 480   720 300 min. 
Inventarizácia 360 720 1 200 460 min. 
Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie   60   60     60   60 min. 
Overenie súladu 120 480   960 220 min. 
Poskytnutie súčinnosti 100 100   100 100 min. 
Predloženie dokladu/ dokumentu elektronicky   30   30     30   30 min. 
Predloženie dokladu/ dokumentu papierovo   50   50     50   50 min. 
Vypracovanie dokumentu/ správy 480 960 2 400 650 min. 
Žiadosť/ návrh 180 240   480 200 min. 
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Žiadosť/ návrh 
• Povinnosť podať žiadosť o akreditáciu; 
• Žiadosť o schválenie systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia; 
• Povinnosť podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. 

 

b) Expertný odhad trvania povinnosti (v min.)  

V prípade, že predkladateľ disponuje presnejšími údajmi o trvaní povinnosti 
získanými na základe vlastných meraní, diskusie so zainteresovanými subjektmi, 
prípadne vlastným expertným odhadom trvania povinnosti, môže použiť pre výpočet 
nákladov regulácie tieto údaje. Rovnako postupuje v prípade, že identifikuje 
špecifické povinnosti, ku ktorým nie je možné priradiť žiadnu z vyššie uvedených 
typických informačných povinností.  

Pri definovaní časovej náročnosti povinnosti je potrebné klásť dôraz na to, aby v rámci 
expertného odhadu časovej náročnosti bolo zohľadnené trvanie všetkých čiastkových 
administratívnych úkonov, ktoré musí podnikateľ vykonať, aby riadne splnil danú 
povinnosť (tak ako tomu je aj v prípade štandardizovaných časov uvedených pri 
typických informačných povinnostiach). Medzi čiastkové administratívne úkony, 
ktoré podnikateľ zvyčajne vykonáva pri plnení jednotlivých informačných povinností, 
patrí najmä oboznámenie sa s IP, vyhľadávanie a výber informácií, spracovanie 
vstupných informácií, výpočty, spracovanie číselných údajov, kontrola, korekcia, 
vyúčtovanie/platba, interné stretnutia, externé stretnutia, inšpekcia zo strany verejných 
orgánov, korekcia vyplývajúca z výsledku inšpekcie, kopírovanie a skenovanie.   

 

Krok 2 – Určenie výšky súvisiacich priamych a nepriamych finančných nákladov na 
splnenie povinnosti jedným podnikom, resp. na jedno plnenie 

V prípade, že plnenie povinnosti je spojené taktiež/výhradne s priamymi alebo nepriamymi 
finančnými nákladmi na strane podnikateľa, určí/odhadne predkladateľ výšku týchto nákladov 
na jedného podnikateľa, resp. jedno plnenie. Ide buď o náklady priame – poplatky za 
vystavenie dokladu/výpisu, kolky, správne poplatky, poistné alebo náklady nepriame – 
náklady na povinné školenia, testy, kontroly, investície do softvéru, zabezpečenie súladu 
s reguláciou technickým vybavením prevádzky, a pod. 

V prípade, že povinnosť je na strane podnikateľa spojená so zaplatením dane, cla alebo 
odvodov, opiera sa predkladateľ o analýzu vplyvu predkladaného materiálu na verejné 
financie. Súvisiaci vyvolaný dopad na verejné financie  vydelí spracovateľ počtom 
podnikateľov, ktorých sa povinnosť týka.  Tým získava údaj o vplyve 
daňového/odvodového/colného zaťaženia na jedného podnikateľa v súvislosti s plnením 
povinnosti. Informáciu, že ide o výšku odvedenej dane/cla/odvodov zároveň uvedie 
predkladateľ spolu s komentárom. 
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Krok 3 – Určenie počtu dotknutých podnikateľov – populácie, resp. počtu plnení 

Populácia predstavuje počet podnikateľov, na ktorých sa daná povinnosť vzťahuje resp. počet 
podnikateľov ovplyvnených predkladanou reguláciou. Tento údaj môže byť určený presne na 
základe evidencie zodpovedných útvarov za predošlé obdobia, odhadom prostredníctvom 
údajov za predchádzajúce obdobie, prostredníctvom štatistík podľa SK NACE klasifikácie 
alebo expertným odhadom. 

V prípade, že predkladateľ disponuje údajom o presnom počte plnení povinností za rok, 
postupuje pri vypĺňaní tohto kroku nasledovne: 

a) v prípade povinnosti s frekvenciou plnenia menšou ako 1 krát ročne, t.j. nepravidelne/ 
jednorázovo  alebo raz za niekoľko rokov (napr. počet žiadostí o registráciu, 
povinnosť periodického obnovenia odbornej spôsobilosti zamestnanca po 5 rokoch 
a pod.) uvedie predkladateľ v rámci tohto poľa údaj o presnom počte plnení v danom 
roku. S ohľadom na potrebu kalkulácie nákladov povinnosti na ročnej báze v takomto 
prípade následne používa v Kroku 4 – Stanovenie frekvencie plnenia povinnosti 
možnosť 1-krát ročne (koeficient frekvencie 0,1). 

b) v prípade povinnosti s frekvenciou plnenia niekoľkokrát za rok (napr. podávanie 
kvartálnych/mesačných výkazov DPH, predkladanie polročných štatistických výkazov 
a pod.), vydelí predkladateľ počet plnení v danom roku frekvenciou plnenia povinnosti 
(mesačne – 12, kvartálne – 4, polročne – 2, atď.), čím dostáva dáta o počte dotknutých 
podnikateľov, s ktorými uvažuje ďalej vo výpočte. V následnom Kroku 4 – 
Stanovenie frekvencie plnenia povinnosti – postupuje v súlade s nižšie uvedeným 
popisom/tabuľkou, t.j. uvádza skutočnú  frekvenciu plnenia povinnosti za rok. 

Krok 4 – Stanovenie frekvencie plnenia povinnosti, ktorá sa určí pomocou nasledovných 
koeficientov: 

V štvrtom kroku predkladateľ stanoví frekvenciu plnenia povinnosti, teda početnosť plnení 
danej povinnosti jedným podnikateľom za určité obdobie. Bázou, voči ktorej je stanovovaná 
frekvencia, je obdobie 1 roka. Povinnosti môžu byť plnené pravidelne na ročnej báze, 
polročne, kvartálne, raz za niekoľko rokov, prípadne jednorazovo (napr. povinnosti 
v súvislosti so vznikom a ukončením podnikania) alebo nepravidelne (v prípade zriedkavého 
výskytu určitej udalosti, napr. vznik priemyselnej havárie). Koeficienty pre výpočet nákladov 
regulácie zodpovedajúce frekvencii plnenia sú uvedené v tabuľke. 

Tabuľka koeficientov frekvencie 

Frekvencia plnenia povinnosti Koeficient 
frekvencie Frekvencia plnenia povinnosti Koeficient 

frekvencie 

1 – krát ročne 1 každé 2 roky 0,50 

2 – krát ročne (polročne) 2 každé 3 roky 0,33 

3 – krát ročne 3 každé 4 roky 0,25 

4 – krát ročne (štvrťročne) 4 každých 5 rokov 0,20 

Mesačne 12 nepravidelne/ jednorazovo 0,10 

 
 

Jednotlivé položky nákladov sú na úrovni 1 povinnosti kalkulované na základe nasledovných 
princípov:  
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Náklady na 1 podnikateľa 
Priame a nepriame náklady na 1 podnikateľa - výška priamych a nepriamych nákladov 
povinnosti na 1 podnikateľa je vyčíslená na základe vzorca: 

 
 

Administratívne náklady na 1 podnikateľa - výška administratívnych nákladov povinnosti na 
1 podnikateľa je vyčíslená na základe vzorca: 

 
*Tarifa – vychádza z priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (priemerná hrubá mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za 
rok 2013 - 835 EUR, Eurostat).  

 

Celkové náklady na 1 podnikateľa - výška celkových nákladov povinnosti na 1 podnikateľa je 
automatizovane vyčíslené na základe vzorca: 

 
 

Náklady na celé podnikateľské prostredie 
Priame a nepriame náklady na celé podnikateľské prostredie - výška priamych a nepriamych 
nákladov povinnosti na celé podnikateľské prostredie je vyčíslená na základe vzorca: 

 
 

Administratívne náklady na celé podnikateľské prostredie - výška administratívnych nákladov 
povinnosti na celé podnikateľské prostredie je vyčíslená na základe vzorca: 

 
*Tarifa – vychádza z priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (priemerná hrubá mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za 
rok 2013 - 835 EUR, Eurostat ).  

 

Celkové náklady na celé podnikateľské prostredie - výška celkových nákladov povinnosti na 
celé podnikateľské prostredie je vyčíslené na základe vzorca: 

 
 
Na kalkuláciu nákladov regulácie je možné využiť kalkulačku nákladov (vo formáte MS 
Excel), ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva hospodárstva SR. S ohľadom na účel 

Frekvencia **
Priame

finančné 
náklady 

Frekvencia **
Nepriame 
finančné 
náklady 

x

x

Frekvencia **Čas Tarifa *x x

Administratívne náklady 
na 1 podnikateľa

Priame finančné náklady 
na 1 podnikateľa

Nepriame finančné 
náklady na 1 podnikateľa ++

Počet 
dotknutých

podnikateľov
Frekvenciax

Nepriame 
finančné 
náklady 

x

Počet 
dotknutých

podnikateľov
Frekvenciax

Priame 
finančné 
náklady 

x

Počet 
dotknutých
podnikov

FrekvenciaxČas Tarifa *x x

Administratívne náklady 
všetkých dotknutých 

podnikateľov

Priame finančné náklady 
všetkých dotknutých 

podnikateľov

Nepriame finančné 
náklady všetkých 

dotknutých podnikateľov
+ +
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použitia, resp. rozsah predkladaných materiálov a z nich vyplývajúceho počtu povinností, 
možno využiť pre kalkuláciu nákladov: 

• Malú kalkulačku nákladov povinnosti – slúži na jednoduchú kalkuláciu nákladov 
ľubovoľnej jednej povinnosti (MS Excel, záložka č. 1 – Malá kalkulačka); 

• Veľkú kalkulačku nákladov predkladaného materiálu/regulácie  – slúži na 
agregovanú kalkuláciu nákladov všetkých povinností, ktoré vyplývajú podnikateľom 
z predkladaného materiálu/regulácie (MS Excel, záložka č. 2 – Veľká kalkulačka). 

 
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu 
Predkladateľ uvedie, či dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov 
alebo poskytovateľov služieb a či dôjde k sprísneniu regulácie správania sa pre niektoré 
podniky. V princípe existujú tri možnosti, ako môžu regulácie ovplyvniť fungovanie 
podnikateľských subjektov na trhu: 
a) stanovením ďalších podmienok pre vstup na trh a začatie podnikania (problém 

s otvorením prevádzkarne, vysoké vstupné náklady, náročné administratívne procedúry 
a pod.), 

b) stanovením podmienok pre správanie sa na trhu - nové povinnosti a požiadavky pre 
existujúcich podnikateľov  môžu znamenať obmedzenie rozsahu podnikania pre 
podnikateľské subjekty, čo im môže spôsobovať ťažkosti pri profilovaní sa na trhu alebo 
až stratu istého segmentu trhu, 

c) stanovením podmienok, ktoré vedú k zmenám v štruktúre trhu. Ide však spravidla 
o také opatrenia, ktoré postihujú iba veľké podnikateľské subjekty. 

Predkladateľ popíše tiež situácie, kedy sa bude zaobchádzať s niektorými podnikmi alebo 
produktmi v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné 
podniky tzv. MSP). 
Predkladateľ popíše, či a aký vplyvy má návrh na prekážky pri vývoze alebo dovoze z tretích 
krajín a či bude mať vplyv vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných 
investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch). 
Zároveň posúdi  priame aj nepriame vplyvy so zameraním na dostupnosť a cenu surovín, 
polotovarov, súčiastok, strojov a zariadení, pracovnej sily, energií a pod. Následne uvedie 
kvalitatívny opis a v prípade pohybu cien uvedie  jednotkové vyčíslenie nákladov alebo 
prínosov. 
Predkladateľ zanalyzuje predložený návrh z hľadiska prístupu k financiám. Uvedie, či sa 
vytvárajú nové možnosti financovania aktivít pre podnikateľov, napr. vo forme dotácií, 
úverov,  alebo zjednodušuje prístup k existujúcim nástrojom financovania. 
Pri spracovávaní tejto časti je potrebné rozlišovať medzi krátkodobými  (1 až 2 roky), 
strednodobými (3 až 7 rokov) a dlhodobými (8 rokov a viac) vplyvmi.  
 
3.5 Inovácie 
V prípade, ak má navrhovaný materiál vplyv na inovácie podnikateľov, vyplní túto časť 
s využitím všetkých alebo niektorých pomocných otázok aj so zameraním na MSP. V prípade, 
ak navrhovaný materiál vplyv na inovácie nemá, predkladateľ sem túto informáciu uvedie 
a ďalej nevypĺňa. 
Vplyvy na inovácie môžu mať aj materiály zamerané na podporu vedy a výskumu, prepájanie 
akademickej a podnikateľskej sféry, možnosti daňových odpočtov nákladov na výskum 
a vývoj a podobne. Inovácie nemusia mať len technologické zameranie, ale môžu sa týkať aj 
takých odvetví akými sú marketing, finančníctvo či inovácie produktov a služieb. 
  



Príloha č. 4 

43 
 

Metodika pre vykonávanie testu vplyvov na MSP 

Test vplyvov na malé a stredné podniky MSP sa vykonáva pre legislatívne návrhy ako aj 
nelegislatívne návrhy, ktoré majú indikovaný vplyv na niektorú z kategórií malých 
a stredných podnikov. Malé a stredné podniky (MSP) sú definované v zmysle odporúčania 
Európskej komisie č. 2003/361/ES.  
 
Test MSP sa vykonáva po predložení materiálu do PPK. Test pozostáva zo 4 fáz: 
 

 
 
Fáza 1. Konzultácia so zástupcami MSP 

- identifikácia zainteresovaných skupín MSP a ich zastupiteľských organizácií, 
- okrúhle stoly so zainteresovanými podnikateľmi/ podnikateľskými organizáciami, 
- zverejnenie zámeru online, vytvorenie online platformy na pripomienkovanie, 
- vyhodnotenie online pripomienok,  
- MSP Test panely. 

 
Fáza 2. Predbežné posúdenie pravdepodobne ovplyvnených podnikateľských subjektov 

- identifikácia ovplyvnených subjektov a sektorov v rámci jednotlivých veľkostných, 
právnych, odvetvových, prípadne iných špecifikácií MSP 

- kto sú ovplyvnené subjekty? 
• počet subjektov a ich zastúpenie (mikro, malé, stredné a veľké podniky), 
• podiel na zamestnanosti v rôznych kategóriách ovplyvnených subjektov, 
• zastúpenie MSP v ovplyvnenom sektore, 
• prepojenie na ostatné sektory (odvetvia) a možný dopad na subdodávateľské 

vzťahy. 
 
Fáza 3. Meranie vplyvu regulácie na MSP 

- kvantitatívna a kvalitatívna analýza vplyvov (priamych aj nepriamych) 
• náklady (finančné, administratívne a náklady na implementáciu)  
• prínosy (finančné, spoločenské, iné) 

- porovnanie vplyvu regulácie na MSP a na veľké podnikateľské subjekty 
• náklady na 1 zamestnanca / ročný obrat / režijné náklady 

- posúdenie vplyvu na fungovanie MSP na trhu a na ich konkurencieschopnosť  

Fázy vykonávania 
testu MSP 

1.Konzultácie so 
zástupcami MSP 

2. Predbežné posúdenie 
pravdepodobne  ovplyvnených 

podnikateľských subjektov   

3.Meranie vplyvu 
regulácie na MSP 

4.Posúdenie alternatívnych 
možností a zmierňujúcich 

opatrení pre MSP 
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• nepriame vplyvy na konkurencieschopnosť MSP (napr. zvýšenie 
administratívneho zaťaženia, zhoršenie prístupu k financovaniu) 

• vplyv na konkurenčné vzťahy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy 
a zákazníkov (deformácia trhu) 

• vplyv na vstup na trh, trhovú súťaž a štruktúru trhu (monopolizácia trhu) 
• vplyv na inovácie (technologické ale aj netechnologické) 

 
Fáza 4. Posúdenie alternatívnych možností a zmierňujúcich opatrení pre MSP 

- porovnávanie viacerých možností aplikácie regulácie  
- v prípade, že sú MSP, resp. určité kategórie MSP relatívne viac ovplyvnenou 

skupinou, treba zvážiť zmierňujúce opatrenia (s ohľadom na náklady na ich 
implementáciu), napr.: 

• kompletné, alebo čiastkové vyňatie MSP, resp. určitých kategórií MSP 
(napr. mikropodnikov, podnikateľov s určitým obratom) z rozsahu opatrenia, 

• dočasné výnimky pre MSP, resp. určité kategórie MSP, 
• priama finančná pomoc, daňové zvýhodnenie, zníženie poplatkov pre MSP, 

resp. určité kategórie MSP, 
• zjednodušenie oznamovacích povinností pre MSP, resp. určité kategórie MSP, 
• informačné kampane pre MSP, tvorba príručiek, školenia a poradenské služby 

(helpdesky), 
• previazanosť na ďalšie opatrenia/ povinnosti pre podnikateľov - systematické 

zjednodušovanie požiadaviek pre MSP. 
 
Výsledky testu MSP tvoria prílohu k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie podľa 
bodu 7.3. 
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Analýza sociálnych vplyvov 
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, 

sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte 
ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?  
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?  
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia? 

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov: 
 
 
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny: 

 
 
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov 
domácností  
 
 
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny: 

 
 
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv: 

 
 
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov 
a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom. 
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod. 

Ovplyvnená skupina č. 1: 
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 
 
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  
 
 
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 
 
Ovplyvnená skupina č. 2: 
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie: 
 
 
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 
 
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 
 
... 
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: 
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V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, 
identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu 
výdavkov na celkových výdavkoch/príjme): 

 

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a 
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu. 
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?  
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, 
geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 
Rozumie sa najmä na prístup k: 
 sociálnej ochrane, sociálno-právnej 

ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb 
starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím),  

 kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti 
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov 
a existujúcim zamestnaneckým právam, 

 pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím,  

 zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie 
zosúladenia rodinných a pracovných 
povinností, služby zamestnanosti), 
k školeniam, odbornému vzdelávaniu a 
príprave na trh práce, 

 zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo 
dostupných pomôcok pre občanov so 
zdravotným postihnutím,  

 k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu 
a celoživotnému vzdelávaniu,  

 bývaniu a súvisiacim základným 
komunálnym službám, 

 doprave, 
 ďalším službám najmä službám všeobecného 

záujmu a tovarom, 
 spravodlivosti, právnej ochrane, právnym 

službám, 
 informáciám 
 k iným právam (napr. politickým). 

 
 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia?  
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší 
ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku 
chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.: 
 domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce 

iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov 
pod hranicou rizika chudoby, alebo s 
príjmom pod životným minimom, alebo 
patriace medzi 25% domácností s najnižším 
príjmom), 

 nezamestnaní, najmä dlhodobo 
nezamestnaní, mladí nezamestnaní a 
nezamestnaní nad 50 rokov, 

 deti (0 – 17), 
 mladí ľudia (18 – 25 rokov), 
 starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 

rokov alebo dôchodcovia, 
 ľudia so zdravotným postihnutím, 
 marginalizované rómske komunity  
 domácnosti s 3 a viac deťmi, 
 jednorodičovské domácnosti s deťmi 

(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 
matky s deťmi), 

 príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia 
o azyl, 
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 iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. 
bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy 
alebo iné inštitucionálne zariadenia 

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. 
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť. 

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, 
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej 
diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí? 
 
 
 
 
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude 
viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy. 
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať 
do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi 
a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike. 
Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní 
obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na 
ekonomickom, politickom a sociálnom živote 
spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či 
pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej 
rovnosti: 
 podpora vyrovnávania ekonomickej 

nezávislosti,  
 zosúladenie pracovného, súkromného 

a rodinného života,  
 podpora rovnej participácie na rozhodovaní,  
 boj proti rodovo podmienenému násiliu 

a obchodovaniu s ľuďmi,  
 eliminácia rodových stereotypov. 

 
 
 
 

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. 
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? 
 
 
 
Vedie návrh k zániku pracovných miest? 

 
 
 
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? 

 
 
 
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? 

 
 
 
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? 
 
 

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? 
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Metodický postup pre analýzu sociálnych vplyvov 
 
Všeobecne 

Hlavným dôvodom vypracovania doložky v časti sociálne vplyvy je zlepšenie 
rozhodovacieho procesu pomocou včasného identifikovania potenciálnych sociálnych 
vplyvov predkladaných materiálov ešte pred ich schválením a zavedením do praxe. Zlepšenie 
rozhodovacieho procesu môže prispieť k tomu, že predkladané materiály nepovedú 
k zhoršeniu životnej úrovne obyvateľstva, osobitne u tých skupín obyvateľstva, ktoré sú 
ohrozené chudobou a sociálnou exklúziou‡, k zvýšeniu nezamestnanosti či sociálnych 
nerovností. Vypracúvanie a posudzovanie sociálnych vplyvov pomáha plniť ciele Európskej 
stratégie udržateľného rozvoja, Stratégie Európa 2020, Národného programu reforiem SR, 
ktoré súvisia s bojom proti chudobe, so zvyšovaním sociálnej inklúzie§ 
a kohézie, antidiskrimináciou, posilňovaním rovnosti príležitostí žien a mužov 
a so zvyšovaním zamestnanosti. 
 Pri vypracúvaní PPK a analýzy vplyvov môže predkladateľ vychádzať najmä 
z nasledovných zdrojov údajov: 

• Štatistika rodinných účtov je výberové štatistické zisťovanie, ktoré pravidelne 
realizuje Štatistický úrad SR. Patrí medzi sociálne štatistiky a jej predmetom sú príjmy 
a výdavky súkromných domácností. Štatistický úrad SR každý rok v júli vydáva 
publikáciu Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR. Primárne dáta 
poskytuje Štatistický úrad SR na požiadanie. 

• Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 
je výberové štatistické zisťovanie, ktoré od roku 2005 každoročne realizuje Štatistický 
úrad SR, je zamerané na získanie informácií o rozdelení príjmov, o úrovni a štruktúre 
chudoby a o sociálnom vylúčení. Publikáciu Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností v SR vydáva Štatistický úrad SR každoročne na konci roka 
nasledujúceho po uskutočnení zisťovania. Primárne dáta poskytuje Štatistický úrad SR 
na požiadanie. 

• Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov je štátne štatistické zisťovanie, ktoré 
uskutočňuje Štatistický úrad SR každých 10 rokov a zisťujú sa ním údaje 
o obyvateľoch, ich demografické, sociálne a ekonomické charakteristiky, o úrovni 
bývania obyvateľov a o štruktúre domového a bytového fondu. Základné údaje z roku 
2001 sú uverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Podrobnejšie údaje 
sú prístupné buď v podobe publikácií alebo v elektronickej podobe na Štatistickom 
úrade SR. 

• Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike je publikácia Štatistického 
úradu SR, dostupná v mesačných intervaloch, ktorá obsahuje informácie o indexoch 
spotrebiteľských cien rôznych tovarov a služieb aj podľa sociálnych skupín, ako sú 

                                                           
‡ Podľa spoločnej definície EÚ ľudia žijú v chudobe, ak ich príjem a iné zdroje sú natoľko nedostatočné, že im 
neumožňujú dosiahnuť takú životnú úroveň, ktorá je akceptovateľná v spoločnosti, v ktorej žijú. V dôsledku 
chudoby môžu poznať mnohonásobné znevýhodnenie od nezamestnanosti, cez nízky príjem, zlé bývanie, 
nedostatočnú zdravotnú starostlivosť až po prekážky v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu, kultúre, športu, 
či rekreácii. Sú často marginalizovaní a vylúčení z účasti na aktivitách (ekonomických, sociálnych a kultúrnych), 
ktoré sú bežné pre ostatných ľudí a ich prístup k základným právam môže byť obmedzený. Sociálna exklúzia je 
proces, ku ktorému prichádza v dôsledku chudoby, nedostatku príležitostí alebo diskriminácie a prostredníctvom 
ktorého sú jednotlivci a rodiny vytláčaní na okraj spoločnosti. Znamená obmedzený prístup k zamestnaniu, 
príjmu, vzdelávaniu, ako aj k sociálnym a komunitným sieťam. 
§ Sociálna inklúzia podľa spoločnej definície EÚ je proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby, 
získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, sociálnom 
a kultúrnom živote spoločnosti. 



Príloha č. 4 

49 
 

napr. dôchodcovia, zamestnanci podľa počtu detí, nízkopríjmové domácnosti. Okrem 
toho časové rady údajov o spotrebiteľských cenách sú dostupné aj elektronicky na 
internetovej stránke Štatistického úradu SR. 

• Zdroje údajov o vývoji zamestnanosti /nezamestnanosti, ktoré zverejňuje tak 
Štatistický úrad SR (z výberového zisťovania pracovných a zo zisťovania v podnikoch 
štvrťročne), ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (údaje o tzv. evidovanej 
nezamestnanosti, publikované mesačne v zúženej podobe, štvrťročne v širšom 
rozsahu). Základné údaje za zamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných 
síl zverejňuje Štatistický úrad SR elektronicky, a s mesačným oneskorením aj 
v rôznych prierezoch (pohlavie, vek, vzdelanie, odvetvie, postavenie v zamestnaní, 
klasifikácia zamestnania) v publikácii. Údaje za zamestnanosť zo zisťovania 
v podnikoch (v elektronickej i tlačenej podobe) slúžia najmä na charakteristiku 
odvetvovej a územnej štruktúry zamestnanosti.  

• Administratívne zdroje údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
ktoré mesačne spracováva a zverejňuje na svojej internetovej stránke Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny, obsahujú informácie napr. o počte poberateľov dávky 
a príspevkov v hmotnej núdzi, dávok štátnej sociálnej podpory, výdavky na sociálne 
dávky, atď. 

• Administratívne zdroje údajov Sociálnej poisťovne obsahujú informácie napr. 
o počte poberateľov predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku či 
invalidného dôchodku, dávky v nezamestnanosti, dávok nemocenského poistenia 
a iných dávok, ktoré sú súčasťou systému sociálneho poistenia, výdavky Sociálnej 
poisťovne, atď. 

• Informácie o prístupe k zdrojom, právam, tovarom a službám u rôznych 
zraniteľných skupín, k problematike rovnosti príležitostí a antidiskriminácie, 
rodovej rovnosti možno hľadať aj vo vyššie menovaných štatistikách alebo ich 
možno získať z existujúcich výskumov, štúdií alebo konzultácií s relevantnými 
skupinami, organizáciami (vedecko-výskumnými, analytickými, verejnoprávnymi, 
mimovládnymi) alebo jednotlivcami.  

 

Identifikácia sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov 

V doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikuje, či predkladaný materiál má niektorý 
zo  sociálnych vplyvov uvedených v bodoch 4.1 – 4.4 v tabuľke na str. 1 - 3; ak áno, označí 
príslušný charakter sociálnych vplyvov (pozitívny a/alebo negatívny). Ak predkladaný 
materiál nemá žiadny z uvedených sociálnych vplyvov alebo je vplyv marginálny 
(zanedbateľný), predkladateľ označí krížikom žiadny sociálny vplyv. V časti poznámky môže 
predkladateľ vysvetliť, prečo materiál nemá sociálny vplyv alebo má iba marginálny sociálny 
vplyv, zhrnúť sociálne vplyvy, uviesť prevládajúci charakter vplyvov (pozitívny/negatívny). 
Ak má predkladaný materiál negatívne vplyvy na hospodárenie domácností, zamestnanosť 
alebo prehlbuje existujúce nerovnosti či zhoršuje prístup k právam, tovarom a službám istých 
skupín obyvateľstva a napriek tomu sa predkladá na rokovanie vlády, predkladateľ môže 
navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli tento potenciálny stav kompenzovať. 
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Analýza sociálnych vplyvov 

Ak je v doložke vybraných vplyvov označený pozitívny a/alebo negatívny sociálny vplyv 
materiálu, predkladateľ vypracuje podrobnejšie posúdenie v jednotlivých oblastiach 
sociálnych vplyvov podľa bodov 4.1 – 4.4. v tabuľke na str. 1 - 3, tzv. analýzu sociálnych 
vplyvov. Ak v niektorej z uvedených oblastí sociálnych vplyvov nebol identifikovaný vplyv, 
predkladateľ v príslušnom bode analýzy uvedie poznámku „bez vplyvu“. Nasledovný postup 
uvádza kroky pre vypracovanie analýzy sociálnych vplyvov.  

 
4.1 Zhodnotenie vplyvov na hospodárenie domácností  

 Pri identifikovaní vplyvov na hospodárenie domácností je potrebné brať do úvahy 
najmä:  

- vyššie alebo nižšie pracovné príjmy (zmena sadzby dane z príjmov, zvýšenie platov 
alebo miezd, zmena vo vyhodnotení odpočítateľných položiek zo základu dane 
a pod.), 

- vyššie alebo nižšie sociálne príjmy (zmeny v definovaní cieľových skupín, zmeny vo 
výškach sociálnych dávok), 

- vyššie alebo nižšie výdavky na zabezpečenie hospodárenia domácností (zmeny 
v sadzbách spotrebných daní, DPH, zavedenie spoplatnenia štúdia, deregulácia , 
inflácia, a pod.), požiadavka na výdavky domácností kapitálového typu (napr. nákup 
bezpečnostných doplnkov do automobilových vozidiel ako sú sedačky pre maloleté 
deti, stavebné úpravy alebo nákup meračov spotreby energií atď.), 

- zlepšenie alebo zhoršenie prístupu k nákupným možnostiam tovarov a služieb  
pre domácnosti. 

 Tieto zmeny môžu byť celkovo pozitívne a viesť k zvýšeniu príjmov alebo zníženiu 
výdavkov alebo môžu byť pre hospodárenie domácností negatívne, kedy vedú k zvýšeniu 
výdavkov alebo zníženiu príjmov. Môžu nastať aj rôzne kombinácie a predkladaný materiál 
môže byť neutrálny z hľadiska vplyvov na príjmy a výdavky obyvateľstva. 

 Je možné, že predkladaný materiál ovplyvní určité špecifické skupiny obyvateľov 
a domácnosti viac než ostatné, či už pozitívne alebo negatívne. Pre dosiahnutie komplexného 
obrazu o potenciálnych efektoch predkladaného materiálu na hospodárenie domácností treba 
zvažovať potenciálne vplyvy na konkrétne skupiny obyvateľstva, ktoré ním môžu byť 
dotknuté. Podľa možností sa treba zamerať na posúdenie vplyvu na domácnosti, ktoré čelia 
zvýšenému riziku chudoby a sociálneho vylúčenia: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo 
z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, 
alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom), 

- domácnosti s nezamestnanými členmi, 
- domácnosti s 3 a viac deťmi 
- jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 
- domácnosti starších ľudí (nad 65 rokov alebo dôchodcov) 
- domácnosti s členmi so zdravotným postihnutím, 
- domácnosti žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách,  
- domácnosti príslušníkov tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl, 
- iné zraniteľné skupiny, ako sú ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné 

inštitucionálne zariadenia. 
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 Možno tiež uvažovať nad tým, že predpokladaná zmena môže nastať v rôznom 
časovom období (napr. ihneď, do 3 rokov, po 3 rokoch) a že daná zmena sa môže uskutočniť 
s rôznou pravdepodobnosťou (s nízkou až veľkou pravdepodobnosťou). 

 

 V prípade identifikovania vplyvov na hospodárenie domácností predkladateľ 
kvantifikuje vplyv na príjmy či výdavky domácností u jednotlivých ovplyvnených skupín 
obyvateľstva. 

V minimálnom variante kvantifikácie vplyvu, ktorý je možné použiť pri menej významných 
vplyvoch na hospodárenie domácností, predkladateľ uvedie: 

1. zmenu (rast alebo pokles) príjmov / výdavkov za každú ovplyvnenú skupinu v eurách  
a / alebo v % v predpokladanom časovom období, 

2. odhad veľkosti jednotlivých ovplyvnených skupín (absolútny počet obyvateľov, 
prípadne podiel na celkovom počte obyvateľov). 

Pri významných vplyvoch na hospodárenie domácností predkladateľ: 

1. kvantifikuje priemernú jednotkovú zmenu predpokladanú implementáciou 
predkladaného materiálu na jednotlivca/domácnosť (napríklad rast pracovného príjmu 
znížením dane z príjmu, prípadne rast výdavkov na určitý druh tovaru v prípade 
zvýšenia jeho ceny), 

2. na základe súčasného stavu výšky príjmov alebo výdavkov jednotlivých 
ovplyvnených skupín (získaných z uvedených štatistických zisťovaní), vypočíta 
predpokladanú priemernú zmenu (rast/pokles), ktorú môže spôsobiť schválenie 
predkladaného materiálu, za každú ovplyvnenú skupinu obyvateľstva /domácností 
zvlášť. Pritom zohľadní zloženie domácností, lebo napr. predkladaný materiál, ktorým 
sa navrhuje rast či pokles DPH na potraviny, bude vplývať inak na jednočlennú 
domácnosť a inak na domácnosť s väčším počtom detí, resp. jej členov, 

3. pokiaľ ide o zvýšenie výdavkov, vypočíta podiel výdavkov na príjme 
jednotlivca/domácnosti, 

4. pokiaľ ide o významné zvýšenie alebo zníženie príjmov domácností, ktoré sa dotkne aj 
ľudí v riziku chudoby, kvantifikuje vplyv na rozsah chudoby resp. na mieru rizika 
chudoby, 

5. kvantifikuje celkový počet obyvateľstva/domácností, rodín ovplyvnených 
predkladaným materiálom podľa jednotlivých skupín a charakteru vplyvu. 

 
4.2 Zhodnotenie vplyvov na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám 

u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyvov na sociálnu inklúziu: 

Pod prístupom k zdrojom, právam, tovarom a službám sa rozumie najmä prístup k: 
- sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb 

starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),  
- kvalitnej práci (dôstojným pracovným podmienkam, zamestnaneckým benefitom 

a výhodám), ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim 
zamestnaneckým právam, 

- pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,  
- zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných 

povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave 
na trh práce, 

- zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so 
zdravotným postihnutím,  

- k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,  



Príloha č. 4 

52 
 

- bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám, 
- doprave, 
- ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom, 
- spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám, 
- informáciám, 
- k iným právam (napr. politickým). 
Predkladateľ analyzuje vplyv v tejto oblasti s ohľadom na dostupnosť finančnú, 

geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. 

Predkladateľ identifikuje skupiny obyvateľstva, ktorým sa predkladaným materiálom 
môže zlepšiť/zhoršiť prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám a presnejšie špecifikuje 
konkrétnu, vyššie uvedenú oblasť/dimenziu dostupnosti. Ak sú k dispozícii potrebné údaje, 
predkladateľ vyčísli zastúpenie potenciálne ovplyvnenej skupiny, t. j. koľkých 
sa pravdepodobne návrh obsiahnutý v prekladanom materiáli dotkne. 

 
Predkladateľ identifikuje, či návrh má vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín 

obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorým sa 
predkladaným materiálom môže zlepšiť/zhoršiť prístup k zdrojom, právam, tovarom 
a službám a presnejšie špecifikuje vplyv, jeho charakter (pozitívny/negatívny) s uvedením 
konkrétnej oblasti/dimenzie dostupnosti. Predkladateľ zároveň určí, či je tento vplyv väčší 
ako vplyv na iné skupiny či subjekty. 
Zraniteľnými skupinami a skupinami v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, na ktoré treba 
zvlášť zamerať pozornosť, sú: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo 
z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, 
alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom), 

- nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní 
nad 50 rokov, 

- deti (0 – 17), 
- mladí ľudia (18 – 25 rokov), 
- starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia, 
- ľudia so zdravotným postihnutím, 
- marginalizované rómske komunity  
- domácnosti s 3 a viac deťmi, 
- jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 
- príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl, 

- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy 
alebo iné inštitucionálne zariadenia. 

Predkladateľ skúma vplyv na špecifické skupiny obyvateľstva z pohľadu chudoby 
a sociálneho vylúčenia. Problémy skupín, ktoré čelia zvýšenému riziku chudoby alebo 
sociálnemu vylúčeniu sa prejavujú nezamestnanosťou, limitovaným prístupom k vyššiemu 
vzdelávaniu, zhoršeným prístupom k zdravotníckym službám, bezdomovectvom, a ich 
dôsledkom je ďalšie vylúčenie zo spoločnosti. Zraniteľné skupiny ako napr. deti sú vo 
vyššom riziku stať sa páchateľom alebo obeťou trestných činov, násilia a zneužívania drog. 
Vylúčenie nemusí byť produktom iba materiálnej deprivácie, ale môže prameniť aj 
v sociálnom vylúčení, t.j. keď sa jednotlivci nemôžu zúčastňovať na sociálnom, 
ekonomickom, politickom a kultúrnom živote spoločnosti 

 Pri analýze je vhodné vziať do úvahy špecifické problémy špecifických skupín, ktoré 
vytvára súčasná s predkladaným materiálom súvisiaca legislatíva a možné potreby, skúsenosti 
alebo priority skupín, u ktorých sa predpokladá vplyv vo vzťahu k predkladanému materiálu. 
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Ak sú k dispozícii potrebné údaje, predkladateľ vyčísli zastúpenie potenciálne ovplyvnenej 
skupiny, t.j. koľkých sa pravdepodobne návrh obsiahnutý v prekladanom materiáli dotkne. 
 
4.3 Zhodnotenie vplyvov na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť 

 Posúdenie možného vplyvu na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť znamená posúdiť 
vplyv z hľadiska významných faktorov diskriminácie, ktorými sú pohlavie, rasa, etnický 
pôvod, náboženské vyznanie, viera, zdravotné postihnutie, vek, či sexuálna orientácia. 
Predkladateľ preto pri každom tomto faktore diskriminácie a z nej plynúcej nerovnosti posúdi, 
aký vplyv môže mať na ne predkladaný materiál. Tento vplyv môže byť:  

- pozitívny, pomáha ju znížiť (resp. podporuje rovnosť príležitostí), 
- žiadny, zachováva nezmenený stav (nemá vplyv), 
- negatívny, prehlbuje nerovnosť (resp. bude viesť k zväčšovaniu nerovností). 

  

V rámci identifikovania vplyvu na rovnosť príležitostí sa zvažuje, či návrh umožňuje 
priamo nerovnaké zaobchádzanie so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, 
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie alebo 
môže viesť k nepriamej diskriminácii. Analýza vplyvu na rovnosť príležitostí je potrebná, aby 
sa predkladateľ vyhol aj možným nezamýšľaným negatívnym dosahom (znevýhodneniam) 
na ktorúkoľvek zo skupín chránenú v rámci legislatívy vzťahujúcej sa k rovnosti príležitostí 
a antidiskriminácii. Analýza má potvrdiť, že je zabezpečená formálna rovnosť (de jure) ako aj 
materiálna rovnosť (de facto), čo vyžaduje zaobchádzanie s ohľadom na špecifické situácie, 
potreby a problémy špecifických skupín, a vedie k vyrovnávaniu štartovacích pozícií. Pokiaľ 
sú identifikované negatívne vplyvy, je potrebné navrhnúť opatrenia, ktoré by zmiernili 
negatívny vplyv alebo prijať alternatívu, ktorá nemá negatívny vplyv. Pozitívna diskriminácia 
resp. pozitívne opatrenia vo vzťahu k vyššie spomenutým skupinám sú chápané ako opatrenia 
potrebné pre jedincov vyžadujúcich zvýšenú ochranu alebo podporu, ktoré nespôsobujú 
žiadnu ujmu v právnom postavení jednotlivcov, a ktoré by mali viesť k zníženiu diskriminácie 
a naplneniu rovnosti. 
 
Hlavné oblasti hodnotenia vplyvu na rovnosť príležitostí: 

- zamestnanosť, 
- prístup k zamestnaniu, samozamestnaniu a vykonávaniu povolania, 
- prístup k odbornému vzdelávaniu, školeniam, 
- pracovné podmienky, prepúšťanie a odmeňovanie, 
- členstvo v odborových organizáciách zamestnancov a organizáciách 

zamestnávateľov, 
- sociálna ochrana, 
- vzdelávanie, 
- prístup k tovarom a službám. 
Pri skúmaní vplyvov na rodovú rovnosť sa identifikuje, či návrh môže mať odlišný 

vplyv na ženy a mužov a či podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi. 
Rodová analýza by mala byť integrovaná do iných analýz s cieľom zhodnotiť 

potenciálne odlišný dosah návrhov na ženy a mužov. Politické opatrenia, ktoré sa javia ako 
neutrálne, môžu pôsobiť odlišne na mužov a ženy v dôsledku odlišností v živote žien a mužov 
a v konečnom dôsledku môžu posilňovať existujúce nerovnosti. Pri identifikovaní rodových 
vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú relevantné 
vo vzťahu k danej politike, najmä pokiaľ ide o  

• participáciu (zloženie cieľovej skupiny podľa pohlavia, zastúpenie mužov a žien 
v rozhodovacích procesoch a pod.),  
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• distribúciu zdrojov (ako napr. času, priestoru, informácií, peňazí resp. finančných 
prostriedkov, politickej a ekonomickej moci, vzdelávania a odbornej prípravy, práce 
a profesionálnej kariéry, nových technológií, služieb, bývania, prostriedkov dopravy, 
voľného času t.j. vo všeobecnosti výhod resp. úžitkov a povinností v súkromnom 
a verejnom živote)  

• normy, hodnoty, postoje a správanie sa, ktoré ovplyvňujú rodové roly, 
• práva, ktoré sa vzťahujú k priamej alebo nepriamej diskriminácii na základe pohlavia, 

ľudské práva. 
 
Rodová analýza znamená porovnanie a zhodnotenie údajov v uvedených oblastiach 
rozdelených podľa pohlavia, súčasnú situáciu a trendy s očakávaným vývojom, ktorý vyplýva 
zo zavedenia novej politiky. 

Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) je záväzkom na úrovni EÚ 
a znamená, že rodová perspektíva by mala byť integrovaná do všetkých politík na každej 
úrovni vývoja politík – tvorba, implementácia, monitoring a evaluácia. Rodová rovnosť by 
mala byť podporená v každej politickej oblasti, najmä v oblastiach: 

• podpory vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,  
• zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života,  
• podpory rovnakej participácii na rozhodovaní,  
• boja proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,  
• eliminácie rodových stereotypov. 

 
Posúdenie možného vplyvu predkladaného materiálu z pohľadu uplatňovania rodového 

hľadiska (gender mainstreamingu) znamená preskúmanie, či ženy a muži majú právo 
slobodne rozvíjať svoje osobné schopnosti a vykonávať slobodný výber možností bez 
obmedzení, ktoré by predstavovali rodové roly ženy a muža alebo akýchkoľvek bariér pre 
účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti na základe pohlavia. 
Znamená tiež, že rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú rovnako uznávané, 
rovnako hodnotené, brané do úvahy a podporované. 

Podobne ako pri analýze vplyvov na prístup k právam, tovarom a službám aj v tomto 
prípade treba vziať do úvahy špecifické problémy špecifických skupín (napr. mužov a žien), 
a možné potreby, skúsenosti alebo priority potenciálne ovplyvnených skupín vo vzťahu 
k predkladanému materiálu.  

 
4.4 Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť a trh práce 

V prípade zhodnotenia vplyvov na zamestnanosť, ide o zodpovedanie na nasledovné 
otázky: 
 

1. Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? 
2. Vedie návrh priamo k zániku pracovných miest? 
3. Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? 
4. Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? 
5. Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín 

zamestnancov či živnostníkov? 
6. Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? 

 
Predkladateľ pri zhodnotení vplyvov na zamestnanosť vezme do úvahy a špecifikuje 

nasledovné skutočnosti uvedené pri jednotlivých otázkach: 
  
Otázka č. 1 Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? 
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• Návrh môže mať vplyvy na zamestnanosť priamo v dotknutom sektore ale i nepriamo 
v iných sektoroch.  

• Vplyv návrhu môže byť vyjadrený ako absolútny počet pracovných miest, ktoré návrh 
podporí (odhad, interval) s rozlíšením krátkodobého a dlhodobého efektu v konkrétnych 
sektoroch hospodárstva (sekciách/odvetviach ekonomických činností). Pre identifikovanie 
vplyvu v konkrétnych sekciách či odvetviach ekonomických činností je možné použiť 
Štatistickú klasifikáciu ekonomických činností (Rev. 2 2008). 

• Odhad vplyvu návrhu môže byť vyjadrený aj ako rast zamestnanosti v konkrétnych 
sektoroch.  

• Návrh môže mať rôzny vplyv na vznik pracovných miest v jednotlivých typoch 
zamestnania (pracovný úväzok na dobu neurčitú/určitú resp. dlhodobý/krátkodobý, 
plný/čiastočný pracovný úväzok, práca na dohodu, príležitostná práca, atď.), druhoch 
zamestnania (podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 2012) alebo 
v jednotlivých krajoch (iných územných jednotkách). 

• Predkladateľ identifikuje, ktoré skupiny budú mať prospech z vytvorenia nových 
pracovných miest, nakoľko návrh môže mať rôzny vplyv na rôzne kategórie zamestnancov 
(napr. kvalifikovaní vs. nekvalifikovaní, rôzne profesie, s rôznymi zručnosťami, podľa 
ekonomickej činnosti) alebo skupiny populácie (ľudia so zdravotným postihnutím alebo 
dlhodobými zdravotnými problémami, ženy, starší ľudia, mladí ľudia, nezamestnaní, 
nízkokvalifikovaní). 

 
Otázka č. 2 Vedie návrh priamo k zániku pracovných miest? 
• Návrh môže mať opačný (negatívny) vplyv ako v prípade otázky č. 1, predkladateľ 

špecifikuje predpokladaný počet zaniknutých pracovných miest v konkrétnych 
sektoroch/sekciách hospodárstva, jednotlivých územných jednotkách, typoch zamestnania, 
druhoch zamestnania atď. 

• Predkladateľ identifikuje, aké dôsledky bude mať zánik pracovných miest. Zánik 
pracovných miest sa môže prejaviť hromadným prepúšťaním, zvýšeným odchodom 
do dôchodku, nárastom neaktivity alebo zvýšením nezamestnanosti. 

• Je potrebné špecifikovať skupiny zamestnancov a populácie (podobne ako v prípade 
otázky č. 1), ktoré budú pravdepodobne viac ovplyvnené a poskytnúť odhady rozsahu 
vplyvu. 

 
Otázka č. 3 Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? 
• Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 

druhej strane na cene práce (mzdy vrátane ďalších nákladov ako sú priame dane či 
príspevky sociálneho a zdravotného poistenia platené zamestnancom a zamestnávateľom).  

• Dopyt po práci môže byť popísaný kvantitatívne (ako ponuka pracovných miest, zmeny 
v počte zamestnancov, odpracované hodiny) a kvalitatívne (typy požadovaných 
kvalifikácií, profesií). 

• Očakávané zmeny v dopyte po práci by mali byť porovnané s ponukou pracovnej sily. 
Bude pracovný trh schopný produkovať nové kvalifikačné profily a bude schopný tým, 
ktorí prídu o prácu či pracovnú príležitosť, ponúknuť opätovný vstup na trh práce tak, aby 
bol využitý ich produktívny potenciál?  

• Dopyt po práci sa môže týkať istej skupiny zamestnávateľov (organizácií podľa počtu 
zamestnancov - malých, stredných veľkých, podľa ekonomickej činnosti, v istých 
regiónoch, podnikov, štátnej a verejnej správy či lokálnych samospráv, organizácií tretieho 
sektora). 

 
Otázka č. 4 Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? 
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• Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti, úroveň a stabilita miezd 
a ich vzťah k agregátnemu dopytu a ponuke, pracovná produkcia. 

• Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd 
(absolútnou či relatívnou t.j. v porovnaní s úrovňou miezd v inom sektore), ale aj 
inštitucionálnym nastavením, ako je zosúladenie pracovného a súkromného života 
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility. 

• Návrh môže ovplyvniť fungovanie trhu práce priamo (napr. redukovaním bariér pre vstup 
na trh práce a vykonávanie istých profesií) alebo nepriamo (napr. požadovaním vyššej 
kvalifikácie pre isté profesie alebo vykonávanie istých úloh). 

 
Otázka č. 5 Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín 
zamestnancov či živnostníkov? 
• Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických 

aktivít či technológií. 
• Sociálne dôsledky sa môžu prejaviť na verejnom zdraví (stres a choroby z povolania) alebo 

sociálnom vylúčení jednotlivcov a skupín. 
 
Otázka č. 6 Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? 
• V rámci analýzy sa identifikuje, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo 

zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného 
odchodu z trhu práce jednotlivcov. Predpokladá sa, že dlhší pracovný život vedie 
k zabezpečeniu adekvátnej a udržateľnej sociálnej ochrany (týka sa to najmä dávok zo 
starobného dôchodkového poistenia). 

 
 Vplyvmi na zamestnanosť je potrebné sa zaoberať najmä pri zmene štruktúry trhu 
práce. Tieto zmeny môžu byť celkovo pozitívne a viesť k zvýšeniu celkovej zamestnanosti 
alebo niektorej zo skupín obyvateľstva, k zníženiu nezamestnanosti alebo môžu byť negatívne 
a viesť k zníženiu zamestnanosti a zvýšeniu nezamestnanosti. Môžu nastať aj rôzne 
kombinácie a zmena môže byť neutrálna z hľadiska vplyvov na zamestnanosť. 

Ak má predkladaný materiál pozitívne alebo negatívne vplyvy na zamestnanosť, je 
dôležité podrobne preskúmať situáciu, ktorá môže v dôsledku schválenia prekladaného 
materiálu vzniknúť. Odpovede na otázky majú byť podrobným popisom identifikovaných 
vplyvov a nie jednoduchou odpoveďou na otázku. V mnohých prípadoch bude stačiť 
kvalitatívny popis vplyvov a vysvetlenie hlavných predpokladov. Ak sa však očakávajú 
významné vplyvy na zamestnanosť alebo prehlbovanie regionálnych rozdielov, pre proces 
rozhodovania a posúdenia vplyvov je potrebná odborná kvantifikácia. 

S cieľom získať predstavu o rozsahu vplyvov na zamestnanosť v niektorých prípadoch 
môže byť dôležité definovať počet podnikov vrátane živnostníkov, ktorí budú v skutočnosti 
ovplyvnení. Okrem informácií o samotnom počte ovplyvnených podnikov je potrebné 
disponovať aj informáciami o veľkostnej kategórii (podľa počtu zamestnaných) ovplyvnených 
podnikov (mikro, malý, stredný a veľký podnik). 

Kvôli získaniu detailnejšieho pohľadu je potrebné vplyvy analyzovať v členení podľa 
regiónov, sektorov hospodárstva, ekonomickej činnosti zamestnávateľov, právnej formy 
zamestnávateľov, druhov dotknutých zamestnaní s využitím štatistických klasifikácií 
a registrov ŠÚ SR ako napr. Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2 
2008), Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2012 (SK ISCO-08), register organizácií 
a pod. Štatistické klasifikácie sú dostupné na webovom sídle: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.  
  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.
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Analýza vplyvov na životné prostredie 

5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, 
organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ? 
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu 

5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?  
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu 

5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne 
hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)? 
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu 

5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné 
prostredie? 
 

 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na životné prostredie 
 

Najvýznamnejšou časťou v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie je 
posudzovanie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia, najmä 
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu a súvislú európsku sústavu 
chránených území (Natura 2000). Pri posudzovaní vplyvov sa predovšetkým 
hodnotia závažné vplyvy, ktoré sa podieľajú na zmene kvality životného prostredia vplyvom 
implementácie predkladaného materiálu.  

 
Rozlišujeme nasledujúce typy vplyvov:  
 
• priamy environmentálny vplyv je zmena v životnom prostredí, ktorá je vyvolaná 

bezprostredným uplatňovaním predkladaného materiálu,  
• sekundárny alebo nepriamy environmentálny vplyv je zmena prvku životného prostredia 

spôsobená zmenou iného prvku,  
• kumulatívny vplyv je vplyv na životné prostredie, ktorý možno očakávať v dôsledku 

pôsobenia vplyvu uplatňovania predkladaného materiálu, ak je  tento vplyv vo vzájomnej 
funkčnej a časovej súvislosti s vplyvom všetkých doterajších, súčasných a plánovaných 
aktivít. Kumulatívny vplyv vzniká, keď napr. niekoľko zmien s nepatrným vplyvom má 
spolu významný vplyv, alebo keď niekoľko samostatných vplyvov predkladaného 
materiálu (napr. hluk, prach, vzhľad) má spoločný vplyv, 

• synergia environmentálnych vplyvov je znásobovanie účinku kumulatívnych 
environmentálnych vplyvov na životné prostredie, 

• pozitívny vplyv predstavuje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zlepšuje 
podmienky života (napr. človeka, rastlín, živočíchov) a kvalitu ďalších zložiek životného 
prostredia (napr. voda, pôda, horninové prostredie, ovzdušie), 

• negatívny vplyv predstavuje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zhoršuje 
podmienky života (človeka, rastlín, živočíchov) a kvalitu ďalších zložiek životného 
prostredia (napr. voda, pôda, horninové prostredie, ovzdušie). 

  
Pri posudzovaní vplyvov sa postupuje nasledovne: 
 
• vykoná sa základné určenie významných vplyvov (priame, nepriame), 
• urobí sa výber vhodnej metódy na prognózu vplyvov (odhad), 
• určí sa druh vplyvu (napr. trvalý, dočasný, pozitívny, negatívny, pravdepodobný, 

nepravdepodobný, krátkodobý, strednodobý, dlhodobý, sekundárny, kumulatívny, 
synergický), 

• určí sa veľkosť vplyvu (napr. veľký, stredný, malý), bolo by vhodné uviesť škálu na 
základe ktorej sa určila veľkosť vplyvu, doba pôsobenia a pod. (napríklad v percentách), 

• určí sa plošný rozsah vplyvu (napr. ohraničenie oblasti s negatívnym zdrojom, napr. hluk, 
znečistenie ovzdušia), 

• opíšu sa tie zložky životného prostredia, ktoré budú predpokladaným vplyvom najviac 
ovplyvnené (zložky citlivé na zmenu), a vykoná sa podrobnejšie zistenie vzájomných 
vzťahov (príčinné reťazce),  

• zhodnotí sa environmentálna významnosť vplyvu (na základe zohľadnenia veľkosti 
a plošného rozsahu vplyvu, počtu dotknutých obyvateľov, citlivosti a zraniteľnosti 
územia), 

• vykoná sa opis dôsledku zmeny sledovanej zložky životného prostredia na celkový 
charakter životného prostredia dotknutého územia. 
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• v prípade prepojenia aj s inými reguláciami, sa uvedú tie, v spojení s ktorými bude mať 
predkladaný materiál predpokladaný významný vplyv na zložky životného prostredia; 
uvedie sa, na ktorú zložku životného prostredia a ako. 

• v prípade negatívneho vplyvu na životného prostredia sa uvedie, aké opatrenia budú 
prijaté na jeho zmiernenie.  

 
Pri posudzovaní vplyvov predkladaného materiálu na životné prostredie je potrebné 

zamerať sa na to, aby sa v prehľadnej forme a pomerne rýchlou a jednoduchou metódou určili 
všetky závažné súvislosti vplyvov predkladaného materiálu na životné prostredie a možné 
trendy vývoja územia s uplatňovaním predkladaného materiálu a bez predkladaného 
materiálu. Pre tento účel sa využívajú rôzne metódy posudzovania. Pri výbere metód pre 
posudzovanie vplyvu na životné prostredie odporúčame prihliadať na nasledovné body: 

 
• je metóda schopná účelne usporiadať, analyzovať a prezentovať informácie, 
• druhy sledovaných vplyvov, 
• ktoré zložky životného prostredia sú posudzované,  
• aká je kvalita a rozsah základných dát, 
• dostupnosť odborných poznatkov. 
 

Kvalita procesu posudzovania vplyvov predkladaného materiálu na životné prostredie 
závisí od mnohých faktorov: 
 
• od výberu členov pracovného kolektívu, ktorý bude posudzovanie vplyvu predkladaného 

materiálu na životné prostredie vykonávať,  
• od získania vhodných informácií,  
• od použitia efektívnych prognostických techník,  
• od konzultácií a integrácií zistení pri vypracúvaní predkladaného materiálu a pod.  
 

 
Zdroje informácií 
 

 Pri procese posudzovania vplyvu na životné prostredie je možné získať informácie 
a údaje na: 
 

- Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
- orgánoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie), 
- odborných organizáciách v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky (napr. Slovenská agentúra životného prostredia, 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Slovenský hydrometeorologický 
ústav, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, atď.), 

- vysokých školách s environmentálnym zameraním, 
- inštitúciách a organizáciách s environmentálnym zameraním. 

 
Ďalšie informácie potrebné pre posúdenie vplyvov navrhovaného materiálu na životné 

prostredie je možné získať v: 
 
- Štatistických ročenkách, 
- Vestníkoch Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
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- odborných publikáciách a časopisoch zameraných na ochranu a tvorbu životného 
prostredia, 

- ročných Správach o stave životného prostredia Slovenskej republiky, 
- Záverečných správach z výskumných úloh riešiacich problematiku ochrany 

a tvorby životného prostredia a pod. 
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Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
Budovanie základných pilierov informatizácie  

Obsah 

A – nová 
služba 

B – 
zmena 
služby 

 
Kód služby 

 
Názov služby 

Úroveň 
elektro
nizácie 
služby 
(0 až 5) 

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu 
existujúcich elektronických služieb verejnej 
správy alebo vytvorenie nových služieb? 
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie 
novej služby, ďalej  jej kód, názov a úroveň 
elektronizácie podľa katalógu eGovernment 
služieb, ktorý je vedený v centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy.)  

    
 
 

Infraštruktúra 

A – nový 
systém 

B – 
zmena 

systému 

Kód systému Názov systému 

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu 
existujúceho alebo vytvorenie nového 
informačného systému verejnej správy? 
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo 
vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a 
názov z centrálneho metainformačného 
systému verejnej správy.) 

   

Financovanie procesu informatizácie Rezortná 
úroveň 

Nadrezortná úroveň 
 

A - z 
prostriedkov EÚ   
B - z ďalších 
zdrojov 
financovania 

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  
finančné investície? 
(Uveďte príslušnú úroveň financovania 
a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte  
v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.) 
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
 
Predkladateľ pri vypracovávaní doložky v časti týkajúcej sa vplyvov na informatizáciu 
spoločnosti identifikuje vplyvy na nasledovné oblasti: 

− budovanie základných pilierov informatizácie a 

− financovanie procesu informatizácie 

Uvedené oblasti predstavujú v zmysle Stratégie informatizácie spoločnosti 
celospoločenské podmienky, ktoré je potrebné vytvárať, aby bolo možné zabezpečiť úspešnú 
realizáciu informatizácie spoločnosti. 
 
Budovanie základných pilierov informatizácie 

Budovaním základných pilierov informatizácie spoločnosti sa vytvárajú podmienky pre 
rozšírenie informačných a komunikačných technológií  (IKT) vo všetkých oblastiach 
spoločenského, politického a hospodárskeho života.  
Základnými piliermi informatizácie spoločnosti sú: 

− obsah – informácie a služby 

− ľudia – hlavne zvyšovanie ľudských zdrojov a zručností 

− infraštruktúra,  

pričom v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti sú premietnuté 2 piliere, a to obsah 
a infraštruktúra.  
 
Pilier I: Obsah – informácie a služby 

Pod obsahom a službami informačnej spoločnosti chápeme dostupný elektronický 
obsah a aplikácie, ktoré používateľ služieb môže využívať pre svoje potreby. V rámci tohto 
piliera sa hodnotí, či predmetný návrh materiálu má vplyv na informatizáciu spoločnosti 
z hľadiska rozširovania a inovácie existujúcich služieb, t.j. ich zmeny ako aj vytvárania 
a zavádzania nových elektronických služieb verejnej správy. 

Rozširovanie, inovácia, vytváranie a zavádzanie nových elektronických služieb verejnej 
správy 

Elektronickou službou verejnej správy je elektronická forma komunikácie s povinnými 
osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo 
účasti verejnosti na správe verejných vecí. Pre ich zavádzanie je charakteristické poskytovanie 
služieb všetkým dotknutým subjektom, včasnosť, transparentnosť a efektívnosť poskytovania 
týchto služieb a zohľadnenie komplexnosti spoločenských interakcií. 

  
Podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú správcovia informačných 
systémov verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie o poskytovaných 
elektronických službách verejnej správy prostredníctvom centrálneho metainformačného 
systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Do tohto systému sa zapisujú nielen reálne 
poskytované ale aj plánované služby. Potrebné informácie je možné nájsť na stránke MF SR 
http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s. 
Zoznam hlavných kontaktných osôb určených na prístup do MetaIS podľa inštitúcií verejnej 

http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s


Príloha č. 4 

63 
 

správy sa nachádza na stránke MF SR   http://www.informatizacia.sk/pristup-do-
metais/16150s. 

Úrovne elektronizácie elektronických služieb verejnej správy môžu nadobúdať hodnoty od 0 
do 5 podľa § 47 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy: 

− úroveň 0, označovaná aj ako úroveň off-line, pri ktorej služba nie je on-line 
elektronicky dostupná, 

− úroveň 1, označovaná aj ako informatívna úroveň, pri ktorej je informácia, potrebná 
na začatie alebo vykonanie služby, dostupná v elektronickej forme, najmä informácia 
o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba nie 
je elektronicky poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej 
forme, 

− úroveň 2, označovaná aj ako úroveň jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva 
jednosmerná elektronická komunikácia; pri jednosmernej elektronickej komunikácii je 
možné stiahnuť príslušný formulár v elektronickej forme, ale podanie sa nevykonáva 
elektronickými prostriedkami, 

− úroveň 3, označovaná aj ako úroveň obojsmernej interakcie, pri ktorej nastáva 
obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní služby; pri obojsmernej 
elektronickej komunikácii prebieha vybavovanie služby elektronicky, avšak pri 
preberaní výsledku služby sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt, 

− úroveň 4, označovaná aj ako transakčná úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie 
služby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line, a to vrátane a to 
vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia, ak sa to vyžaduje; pri tejto úrovni sa 
vylučuje akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt, 

− úroveň 5, označovaná aj ako proaktívna úroveň, ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 
alebo úrovne 4, a pri ktorej sa naviac využívajú personalizované nastavenia 
používateľa a možnosť proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby. 

Ak návrh predpokladá zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo 
vytvorenie nových služieb v zmysle uvedených definícií, predkladateľ to uvedie v analýze 
použitím písmen „A“ alebo „B“ vrátane názvu, kódu a úrovne elektronizácie elektronickej 
služby verejnej správy (§ 47 výnosu č. 55/2014 Z. z.) podľa katalógu eGovernment služieb, 
ktorý je vedený v MetaIS.  

Príklad č.1:  

Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza dve 
nové elektronické služby, a to 
- „Povoľovanie verejných zbierok“  
- „Zverejňovanie údajov zapísaných v registri zbierok“. 
(Pozn.: Nové služby v zmysle platných metodík k MetaIS musia byť zaevidované v MetaIS.) 

Analýza vplyvov sa v bode 6.1. vyplní nasledovne:  

http://www.informatizacia.sk/pristup-do-metais/16150s
http://www.informatizacia.sk/pristup-do-metais/16150s
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Obsah   

 
A – nová 
služba 
B – zmena 
služby 

 
Kód služby 

 
Názov služby  

Úroveň 
elektroniz
ácie 

 6.1. Predpokladá predložený návrh 
zmenu existujúcich elektronických 
služieb verejnej správy alebo vytvorenie 
nových služieb? 
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo 
vytvorenie novej služby, ďalej  jej kód, 
názov a úroveň elektronizácie podľa 
katalógu eGovernment služieb, ktorý je 
vedený v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy.) 

 
A 

 
služba_ego

v_1134 
 
 
 

 
Povoľovanie 
verejných 
zbierok -  

 
4 
 
 

 
A 

 
služba_ego

v_7810 

Zverejňovanie 
údajov 
zapísaných 
v registri 
zbierok 

      
4 

Príklad č. 2  

Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpokladá 
zmenu existujúcej služby   „Povoľovanie verejných zbierok“: 
Pôvodná elektronická služba neumožňovala elektronické vyplnenie a podanie žiadosti, ale iba 
stiahnutie formuláru  žiadosti a jeho vytlačenie, ktorý sa vypĺňal ručne a posielal poštou, t.j. 
úroveň elektronizácie 2. 
Návrh zákona umožní elektronické podanie žiadosti a elektronické vydanie rozhodnutia 
o zápise zbierky do registra zbierok, z čoho vyplýva plánovaná zmena elektronickej služby na 
úroveň elektronizácie 4. (Pozn.: Táto plánovaná zmena služby v zmysle platných metodík 
k MetaIS musí byť zaevidovaná v MetaIS so zmenenou úrovňou elektronizácie /ako vyššia 
verzia predmetnej služby/.)   
 
Analýza vplyvov sa v bode 6.1. vyplní nasledovne: 
 
 
Obsah   

 
A – nová 
služba 
B – zmena 
služby 

 
Kód služby 

 
Názov služby  

Úroveň 
elektroniz
ácie 

 6.1. Predpokladá predložený návrh 
zmenu existujúcich elektronických 
služieb verejnej správy alebo vytvorenie 
nových služieb? 
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo 
vytvorenie novej služby, ďalej  jej kód, 
názov a úroveň elektronizácie podľa 
katalógu eGovernment služieb, ktorý je 
vedený v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy.) 

 
B 

 
služba_ego

v_1134 
 
 
 

 
Povoľovanie 
verejných 
zbierok -  

 
4 
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Pilier II: Infraštruktúra 

Pod infraštruktúrou ako ďalším pilierom informatizácie spoločnosti treba chápať 
nasledujúce komponenty: 
● súbor technických a programových prostriedkov, ktoré sú potrebné pre zabezpečovanie 
poskytovania služieb informačnej spoločnosti, ako aj pre schopnosť používateľov tieto služby 
využívať (výpočtová technika, systémové prostredie, aplikácie, atď.),  
● komunikačné prostredie, potrebné pre zabezpečenie spojenia medzi poskytovateľmi služieb 
a ich používateľmi, 
● bezpečnostné prostriedky a technológie, ktoré slúžia na zabezpečenie služieb pred ich 
možným zneužitím.  
Infraštruktúra je nevyhnutná pre uskutočňovanie cieľov informatizácie spoločnosti 
a bezprostredne pôsobí na rozvoj elektronických služieb informačnej spoločnosti. Vytvára 
podmienky, ktoré stimulujú ponuku, ale aj dopyt po službách informačnej spoločnosti. Je 
potrebné zabezpečiť, aby bola dostupná a technologicky interoperabilná. Mala by vytvárať 
rovnocenné podmienky pre zapojenie subjektov do procesu informatizácie.  

V rámci tohto piliera sa hodnotí, či predmetný návrh materiálu má vplyv na 
informatizáciu spoločnosti najmä z hľadiska rozširovania, inovácie, vytvorenia a zavádzania 
nových informačných systémov verejnej správy. 

Rozširovanie, inovácia, vytvorenie a zavádzanie nových informačných systémov verejnej 
správy 

Informačným systémom sa podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy rozumie 
funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť 
prostredníctvom technických a programových prostriedkov. 

 
Informačným systémom verejnej správy je informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby 
ako správcu, ktorý slúži na výkon verejnej správy a ktorého prevádzkovanie vyplýva 
z osobitného predpisu alebo z právomoci rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických 
osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.  

 
Podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú správcovia 
informačných systémov verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie 
o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú prostredníctvom MetaIS. Do 
tohto systému sa zapisujú nielen prevádzkované ale aj plánované informačné systémy 
verejnej správy. Potrebné informácie je možné nájsť na stránke MF SR 
http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s. 
Zoznam hlavných kontaktných osôb určených na prístup do MetaIS podľa inštitúcií verejnej 
správy sa nachádza na stránke MF SR   http://www.informatizacia.sk/pristup-do-
metais/16150s. 

 
Pod zmenou informačného systému sa chápe jeho rozšírenie alebo inovácia. Vo všeobecnosti 
je inovácia informačného systému chápaná ako proces obnovy, zmeny vizuálneho stavu 
(redizajnu) alebo optimalizácie vytvoreného informačného systému, resp. jeho ktorejkoľvek 
časti. V princípe môže ísť o jeho technickú alebo grafickú časť za účelom zvýšenia 
výkonnosti, odstránenia nedostatkov, vylepšenia jeho vlastností a funkcií. Rozširovaním 
informačného systému sa rozumie vytvorenie nových funkčných celkov (dátových modulov, 
novej funkčnosti) v jestvujúcom informačnom systéme. Súčasťou rozširovania je aj vzájomné 

http://www.informatizacia.sk/centralny-metainformacny-system-verejnej-spravy/10346s
http://www.informatizacia.sk/pristup-do-metais/16150s
http://www.informatizacia.sk/pristup-do-metais/16150s
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prepájanie súvisiacich informačných systémov na základe štandardov so zabezpečením 
interoperability.  

 
Vytváranie nového informačného systému je pracovný proces, ktorým sa dospeje 
k vytvoreniu stanovených cieľov. Pre nový informačný systém je charakteristická jeho 
jedinečnosť, systémovosť, pričom tento je svojou podstatou unikátny a jedinečný súborom 
svojich činností, ktoré sa odlišujú od činností rutinných nielen svojím obsahom, ale aj 
cieľovým zameraním. Vytvorenie nového informačného systému nie je periodicky sa 
opakujúca činnosť. Zavedenie nového informačného systému je cieľavedomá plánovaná 
činnosť podľa časového harmonogramu.  

 
V prípade, ak návrh materiálu obsahuje zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového 
informačného systému verejnej správy, predkladateľ to uvedie v analýze použitím písmen 
„A“ alebo „B“ vrátane kódu a názvu systému podľa MetaIS.  
 
Príklad č. 1: 
 
Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpokladá 
zavedenie nového informačného systému verejnej správy, ktorým je „Register zbierok“.  
(Pozn.: Nový informačný systém v zmysle platných metodík k MetaIS musí byť zaevidovaný 
v MetaIS.) 

Analýza vplyvov sa v bode 6.2. vyplní nasledovne: 

Infraštruktúra A – nový systém 
B – zmena 
systému 

Kód 
systému  

Názov systému 

 6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu 
existujúceho alebo vytvorenie nového 
informačného systému verejnej správy? 
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo 
vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a 
názov z centrálneho metainformačného 
systému verejnej správy.) 

 
A 

 
isvs_5836 

 
Register zbierok    

Príklad č. 2: 

Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení 
informačný systém verejnej správy, ktorým je „Register zbierok“.  
(Pozn.: Plánovaná zmena informačného systému v zmysle platných metodík k MetaIS musí 
byť zaevidovaná v „popise cieľového stavu“ predmetného informačného systému, 
s výstižným popisom kľúčových vlastností, v MetaIS.) 
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Analýza vplyvov sa v bode 6.2. vyplní nasledovne: 

Infraštruktúra A – nový 
systém 
B – zmena 
systému 

Kód 
systému  

Názov systému 

 6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu 
existujúceho alebo vytvorenie nového 
informačného systému verejnej správy? 
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo 
vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a 
názov z centrálneho metainformačného 
systému verejnej správy.) 

 
B 

 
isvs_5836 

 
Register zbierok    

 

Financovanie informatizácie spoločnosti 

Proces informatizácie spoločnosti je investične náročný a vyžaduje finančné investície zo 
strany všetkých subjektov zapojených do tohto procesu. V oblasti financovania procesu 
informatizácie je nezastupiteľná úloha štátu, ako aj komerčnej sféry. Štát je však v tejto 
oblasti dôležitý nielen ako subjekt priamo financujúci proces informatizácie, ale taktiež ako 
subjekt vytvárajúci motivačný a regulačný rámec pre finančnú participáciu komerčnej sféry. 

Financovanie procesu informatizácie v súčasnosti prebieha na nasledovných úrovniach: 
− rezortná úroveň – financovanie projektov realizovaných v rámci jednotlivých 

rezortov a v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol, 

− nadrezortná úroveň – financovanie projektov s nadrezortnou pôsobnosťou. Finančné 
prostriedky budú rozpočtované v rámci kapitoly ministerstva financií.  

V rámci rezortnej a nadrezortnej úrovne je možné financovanie: 
− z prostriedkov Európskej únie – prostredníctvom čerpania štrukturálnych fondov 

Európskej únie, ako aj prostredníctvom komunitárnych programov (v oblasti vedy 
a výskumu napr. 7. rámcový program a komunitárne programy v oblasti vzdelávania). 

− z ďalších zdrojov financovania – z prostriedkov Európskej investičnej banky, 
Svetovej banky a pod.. 

 
V prípade požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov z uvedených zdrojov na 

účely informatizácie spoločnosti predkladateľ uvedie v analýze príslušnú úroveň financovania 
označením kolónky pri rezortnej a nadrezortnej úrovni znakom „x“ a pri ďalších zdrojov 
financovania použitím písmen „A“ alebo „B“. Kvantifikáciu predpokladaných finančných 
dôsledkov na účely informatizácie spoločnosti predkladateľ uvedie v analýze vplyvov na 
rozpočet verejnej správy. 

Príklad č.1: 

Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nový 
informačný systém verejnej správy, ktorý bude financovaný zo štátneho rozpočtu.  
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Analýza vplyvov sa v bode 6.3. vyplní nasledovne: 

Financovanie procesu informatizácie 
 Rezortná 

úroveň 
Nadrezortná 

úroveň 
A - z prostriedkov EÚ 
B - z ďalších zdrojov 
financovania 

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  
finančné investície? 
(Uveďte príslušnú úroveň financovania 
a kvantifikáciu finančných výdavkov 
uveďte  v analýze vplyvov na rozpočet 
verejnej správy.) 

 
 

X 

  
 

 

Príklad č.2: 

Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nový 
informačný systém verejnej správy, ktorý bude financovaný čiastočne zo štátneho rozpočtu 
a čiastočne prostredníctvom čerpania štrukturálnych fondov.  

Analýza vplyvov sa v bode 6.3. vyplní nasledovne: 

Financovanie procesu informatizácie 
 Rezortná 

úroveň 
Nadrezortná 

úroveň 
A - z prostriedkov EÚ 
B - z ďalších zdrojov 
financovania 

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  
finančné investície? 
(Uveďte príslušnú úroveň financovania 
a kvantifikáciu finančných výdavkov 
uveďte  v analýze vplyvov na rozpočet 
verejnej správy.) 

 
 

X 

  
 

A 
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Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, schválená uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 24 zo 14. januára 2015  v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky 
č. 513 zo 16. septembra 2015 sa mení a dopĺňa takto: 
 
 

Čl. I 
 
1. V časti I. bod 1.1. sa slová „vplyvov na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti“ 

nahrádzajú slovami „vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
a vplyvov na služby verejnej správy pre občana“. 
 

2. V časti I. sa za bod 2.2. vkladá nový bod  2.3., ktorý znie: 
„2.3. Jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade 
so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík 
EÚ (schválené uznesením vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013).“.  
 

3. V časti I. body 2.4. až 2.7. znejú: 
„2.4 Jednotná metodika sa nevzťahuje na: 

 
h) návrh novely zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky a návrhy 

ostatných ústavných zákonov,  

i) návrh zákona o štátnom rozpočte a návrhy rozpočtov, 

j) Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky,  

k) návrh na zmenu termínu alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády 
Slovenskej republiky, 

l) návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na základe § 3 Výnosu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005 – 441. 

 
2.5. Postup podľa jednotnej metodiky sa neuplatní na:  

a) návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania, 

b) vykonávací právny predpis, ktorého predmetom je len vyhlásenie sumy, ktorej 
výpočet je upravený príslušným zákonom, 

c)  návrh, o ktorom tak rozhodne vláda Slovenskej republiky. 
 

2.6. V prípade návrhu legislatívneho materiálu a nelegislatívneho materiálu, ktorý má byť 
predmetom skráteného MPK, predkladateľ môže požiadať Stálu pracovnú komisiu 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) o udelenie 
výnimky pri uplatňovaní postupu podľa jednotnej metodiky spolu s odôvodnením. 
Túto skutočnosť uvedie v predkladacej správe. 
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2.7. Analýza vplyvov na životné prostredie sa podľa jednotnej metodiky nevykonáva pri 
materiáloch, ktoré prešli posudzovaním vplyvov na životné prostredie podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doložka vplyvov vypracovaná 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nahrádza 
proces konzultácií s podnikateľskými subjektmi.“. 

 
4. V časti I. bod 3.1. sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) vydáva záväzné výkladové stanoviská k správnosti postupov podľa jednotnej 
metodiky.“. 

 
5. V časti I. bod 3.2. písm. d) znie: 

„d) rozhoduje o udelení výnimky podľa bodu 2.6. bez zbytočného odkladu.“. 
 

6. V časti I. bod 3.2. sa slová „vplyvov na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti“ 
nahrádzajú slovami „vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
a vplyvov na služby verejnej správy pre občana“. 
 

7. V časti I. bod 3.3. sa za slová „vplyvov na životné prostredie,“ vkladajú slová 
„Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré je gestorom vplyvov na služby verejnej 
správy pre občana,“. 
 

8. V časti I. bod 4. vrátane nadpisu znie:  
 

„4. Doložka a analýzy vplyvov 
 

4.1. Doložka je súčasťou materiálu predkladaného na MPK a materiálu predkladaného na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky podľa bodov 2.1 a 2.2. 

 
4.2. Doložka a analýzy vplyvov k návrhu legislatívneho zámeru, k návrhu legislatívneho 

materiálu a k návrhu nelegislatívneho materiálu sa predkladajú ako samostatná súčasť 
tohto návrhu.  

 
4.3. Doložka a analýzy vplyvov k vládnemu návrhu zákona sa predkladajú Národnej rade 

Slovenskej republiky ako súčasť všeobecnej časti dôvodovej správy. 
 
4.4. Doložka obsahuje identifikáciu predpokladaných vybraných vplyvov navrhovaného 

materiálu, a to: 
 

- vplyvov na rozpočet verejnej správy, 
- vplyvov na podnikateľské prostredie, vrátane testu malých a stredných podnikov, 
- sociálnych vplyvov, 
- vplyvov na životné prostredie, 
- vplyvov na informatizáciu spoločnosti, 
- vplyvov na služby verejnej správy pre občana. 

 
Doložka zároveň obsahuje najmä vymedzenie problému predkladaného materiálu, 
stanovenie cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté, identifikáciu dotknutých subjektov 
a vyhodnotenie alternatívnych riešení uvedeného problému. 
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4.5. Ak predkladateľ v doložke identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy 
(alebo pozitívne vplyvy a zároveň aj negatívne vplyvy), vypracuje príslušnú analýzu 
vplyvov.  

 
4.6. Jednotlivé analýzy vplyvov sa spracovávajú podľa vzoru a na základe pokynov 

uvedených v prílohách č. 2 až 7 jednotnej metodiky. 
 
4.7. Vo vzťahu k návrhom aktov EÚ doložku vybraných vplyvov môže nahradiť Riadne 

predbežné stanovisko vypracované v súlade so Systémom tvorby stanovísk 
k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ (schválené uznesením 
vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013).“. 

 
9. V časti I. bod 5.6. sa za slová dolozka@mhsr.sk“ vkladajú slová „ alebo ju zverejní podľa 

osobitného predpisu1a).“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie: „ 1a) § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.“.  

 
10. V časti I. body 6. a 7. vrátane nadpisov znejú: 

 
„6. Test vplyvov na malé a stredné podniky 

 
6.1. O potrebe vykonania testu vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“) 

z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky rozhodne 
ministerstvo hospodárstva na základe odporúčaní združenia na podporu MSP. 

 
6.2. Test MSP vykoná združenie na podporu MSP v spolupráci s predkladateľom. V rámci 

testu MSP preskúma špecifické vplyvy predkladaného návrhu na mikro, malé 
a stredné podniky. 

 
6.3. Výsledky testu MSP sú súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
6.4. Podrobnosti metodiky na vykonávanie testu MSP sú uvedené v prílohe č. 3. 
 

7. Predbežné pripomienkové konanie 
 

7.1. PPK sa vykonáva pred MPK v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj 
nelegislatívneho charakteru, pričom do PPK sa predkladajú všetky materiály 
legislatívneho charakteru a nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ 
identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, 
vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, 
vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). 
Predkladateľ zasiela materiál na PPK elektronicky na adresu dolozka@mhsr.sk. 

 
7.2. Predbežné posúdenie v rámci PPK vykonáva komisia. 

 
7.3. V prípade, ak si predkladateľ nie je istý vplyvom predkladaného materiálu, môže to 

prekonzultovať s komisiou.  
 

mailto:dolozka@mhsr.sk
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7.4. Materiál predkladaný na PPK obsahuje najmenej návrh uznesenia vlády SR, vlastný 
materiál, dôvodovú správu, doložku a súvisiace analýzy vplyvov v prípade, ak sú 
tieto časti povinnou súčasťou materiálu podľa legislatívnych pravidiel. 

 
7.5. Komisia zašle svoje stanovisko predkladateľovi elektronicky najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia materiálu na PPK, pričom táto lehota začína plynúť 
v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bol materiál doručený na PPK. V prípade 
dohody predkladateľa s komisiou je možné túto lehotu skrátiť na minimálne tri 
pracovné dni. Nevyjadrenie komisie v ustanovenej lehote sa považuje za jej súhlas 
s doložkou vrátane analýz vplyvov.  

 
7.6. Stanovisko môže byť súhlasné alebo nesúhlasné.  
 

Súhlasné stanovisko komisie znamená, že vplyvy návrhu na rozpočet verejnej 
správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné 
prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy 
pre občana sú uvedené reálne a predkladateľ vykonal posúdenie vplyvov v rámci 
procesu ustanoveného touto metodikou v dostatočnom rozsahu, pričom identifikoval 
všetky dotknuté subjekty. 

 
Nesúhlasné stanovisko komisie znamená, že vplyvy návrhu nie sú uvedené reálne 
alebo predkladateľ nevykonal posúdenie vplyvov v rámci procesu ustanoveného 
touto metodikou v dostatočnom rozsahu. Nesúhlasné stanovisko neznamená 
zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad 
pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov 
v rámci schvaľovacieho procesu. 
 

7.7. Predkladateľ uvedie stanovisko komisie do doložky. V prípade pripomienok je 
povinný uviesť tiež ich vyhodnotenie. 

 
7.8. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako člen komisie, môže v rámci 

stanoviska komisie vyjadriť nesúhlas s doložkou v prípade rozpočtovo nekrytého 
vplyvu, ktorý nie je doplnený reálnym návrhom na riešenie úbytku príjmov alebo 
zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znamenal by 
negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.“. 

 
11. V časti I. bod 8.1. znie:  

„8.1. MPK sa vykonáva podľa legislatívnych pravidiel a Smernice na prípravu 
a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.“. 

 
12. V časti I. bod 9.2. znie: 

„9.2 Na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po MPK sa predkladajú komisii 
materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých 
vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov MPK alebo podľa výsledkov 
MPK bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Predkladateľ zasiela materiál na 
záverečné posúdenie vybraných vplyvov elektronicky na adresu dolozka@mhsr.sk. 
Zmeny materiálu na základe výsledkov MPK sú premietnuté aj v aktualizovanej 
doložke a analýzach vplyvov. Minimálne obsahové požiadavky predkladaného 
materiálu sú uvedené v bode 7.4. jednotnej metodiky.“. 

 
13. V časti I. bode 9.4. v prvej vete sa slovo „lehota“ nahrádza slovami „táto lehota“.  
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14. V časti I. bode 9.4. druhá veta znie: 
„V prípade dohody predkladateľa s komisiou je možné lehotu skrátiť na minimálne tri 
pracovné dni.“. 
 

15. V časti I. bod 9.5. sa vypúšťajú slová „(komisia súhlasí s vypracovanou doložkou 
a analýzami vplyvov)“ a slová „(komisia nesúhlasí s vypracovanou doložkou a analýzami 
vplyvov)“. 
 

16. V časti I. bode 9.6. sa slová „vplyvy návrhu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské 
prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti“ 
nahrádzajú slovami „vplyvy návrhu na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské 
prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu 
spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana“. 
 

17. V časti II. písmeno A. nadpis bodu 2. znie: „Definovanie problému“. 
 

18.  V časti II. písmeno A. bod 9. sa za druhú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú:  
„Ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa 
neoznačujú. V prípade vplyvov na podnikateľské prostredie vyznačí tiež v nich zahrnuté 
vplyvy na malé a stredné podniky. Ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie, 
vplyvy na malé a stredné podniky sa neoznačujú. V prípade vplyvov na služby verejnej 
správy pre občana vyznačí v nich zahrnuté vplyvy služieb verejnej správy na občana 
a vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. .“. 
 

19. V časti II. sa písmeno B. dopĺňa písmenom f), ktoré znie: 
„f) analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana sa vypracuje podľa prílohy 

č. 7.“.  
 

20. V prílohe č. 1 sa v bode 2. slovo „Definícia“ nahrádza slovom „Definovanie“.  
 

21. V prílohe č. 1   bod 9.znie: 
 

„9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 
Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na služby verejnej správy pre 
občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 
občana 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne“ 

....vplyvy na procesy služieb vo verejnej 
správe 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne“ 

 
22. V prílohe č. 2 v časti „Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť 

vo verejnej správe a financovanie návrhu“ sa v bode 2.1.1. prvom odseku na konci pripája veta, ktorá znie:  
„Údaje sa uvádzajú za bežný rok a tri nasledujúce roky.“. 
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23. V prílohe č. 4 tabuľkovej časti bod 4.1. znie: 
 

„4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené 
skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?  
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?  
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia? 

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností 
s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie 
výdavkov: 

 

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:  

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností 
s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie 
výdavkov: 

 

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:  

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv: 

 

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov 
a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom. 
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky. 
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod. 
Ovplyvnená skupina č. 1: 

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie: 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):  

Ovplyvnená skupina č. 2: 
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie: 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):  

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky 
vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, 
identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu 
obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel 
rastu/poklesu výdavkov na celkových 
výdavkoch/príjme):“ 
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24. V prílohe č. 4 tabuľkovej časti bod 4.4. znie: 
 

„4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. 
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu 
sociálnych vplyvov.  
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny 
zamestnancov, o aké typy zamestnania 
/pracovných úväzkov pôjde a pod.  

 

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy 
zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. 
Identifikujte možné dôsledky, skupiny 
zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené 
a rozsah vplyvu. 

 

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako? 
Dopyt po práci závisí na jednej strane na 
produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 
druhej strane na cene práce. 

 

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký? 
Týka sa makroekonomických dosahov ako je 
napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach 
zamestnanosti. Ponuka práce môže byť 
ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou 
miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.  
zosúladenie pracovného a súkromného života 
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility). 

 

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké 
a pre ktoré skupiny? 
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých 
profesií favorizovaním špecifických aktivít či 
technológií. 

 

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom? 
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia 
zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť 
zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo 
predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“ 

 

 
25. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 
„Príloha č. 7 

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 
 

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej 
služby?  
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)  
 

Nová služba (konkretizujte a popíšte) 
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7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 
Názov služby  
 

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby) 
 

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať  
 

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?  

Priamy vplyv (popíšte)  
 

Nepriamy vplyv (popíšte)  
 

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 
7.2.1 Náklady  

Zníženie priamych finančných nákladov  
 

Zvýšenie priamych finančných nákladov 

 

Zníženie nepriamych finančných nákladov 
 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov 

 

7.2.2 Časový vplyv  

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte) 
 

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte) 
 

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je  
veľkosť tejto skupiny? 
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7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už 
existujúce povinnosti?   
Nové povinnosti (identifikujte)  
 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 
 
 
 
 

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?  
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?  
 

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo 
zanikajú už existujúce povinnosti?    
Nové povinnosti (identifikujte) 
 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana  
 
Cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby, a preto je nevyhnutné organizovať výkon 
verejnej správy a jej služieb tak, aby bol stredobodom pozornosti občan a uspokojenie jeho 
životných potrieb. Občanom je v kontexte tejto analýzy fyzická osoba, ktorá nevykonáva 
podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Hlavným 
očakávaným prínosom modernej, efektívnej a občanovi dobre slúžiacej verejnej správy je 
odbremenenie občana od zbytočnej záťaže a zabezpečenie komfortných, rýchlych 
a nákladovo efektívnych služieb. Na tento účel je potrebné realizovať viacero opatrení na 
technologickej, logistickej a optimalizačnej úrovni. Primárnym cieľom tejto analýzy je preto 
posudzovať vplyvy každého predkladaného návrhu na služby verejnej správy pre občana 
(skrátene aj „služba pre občana“) v tomto kontexte.  

Službou verejnej správy v kontexte tejto analýzy je potrebné chápať úkony, ktoré sú 
realizované a poskytované občanom v rámci jednotlivých segmentov verejnej správy. 
Uspokojovanie životných potrieb občanov pri kontakte s orgánmi verejnej správy sa premieta 
do tzv. životných situácií** (napr. narodenie dieťaťa, sobáš, presťahovanie), ktoré sú chápané 
ako situácie, v ktorých sa občan môže počas svojich životných etáp ocitnúť††, t.j. životné 
situácie týkajúce sa interakcie občana a verejnej správy.  

Posudzovanie vplyvov na procesy verejnej správy je v kontexte tejto analýzy sekundárnym 
cieľom, nakoľko efektívne nastavené procesy predpokladajú poskytovanie kvalitných služieb. 
Preto každý nový návrh alebo novela existujúceho zákona sa musí zohľadniť do poskytovania 
služby, ktorá je realizovaná prostredníctvom procesu. Vplyv na procesy realizované verejnou 
správou je možné sledovať na úrovni vzniku požiadaviek (typ a frekvencia) a dobe realizácie 
požiadaviek (často dané konkrétnym zákonom alebo, ak nie je uvedené inak, podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov).   
 

Bod 7.1. Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo 
vytvorenie novej služby? 
 

• Zmena existujúcej služby verejnej správy - zmena v spôsobe a podmienkach 
poskytovania služby, ktorá je definovaná v platnej právnej úprave. Zmenou môže byť 
frekvencia poskytovania služby, počet potrebných dokumentov na vybavenie, počet 
subjektov verejnej správy, ktoré potrebuje k vybaveniu služby občan kontaktovať, či 
spôsob poskytovania informácií medzi subjektmi ktoré poskytujú službu a iné. Napr. 
zavedenie služby IOMO (integrované obslužné miesto občana), v rámci ktorej je 
poskytované vydávanie výpisov a odpisov z Registra trestov, výpisov z Obchodného 
registra a výpisov z listov vlastníctva elektronicky.   

• Nová služba verejnej správy - služba verejnej správy, ktorá v platnej právnej úprave 
doposiaľ nebola definovaná a návrh predpokladá jej zavedenie. Napríklad v minulosti 
zavedenie možnosti podania žiadosti o rezerváciu termínu na dopravnom inšpektoráte 
prostredníctvom internetu; oznámenie o vyhotovení dokladu (občiansky preukaz, 
vodičský preukaz, cestovný pas) formou SMS.    

 

                                                           
** Príkladmo uvedené na: http://slovensko.sk/sk/zivotne-situacie  

†† http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1644/5848.html  

http://slovensko.sk/sk/zivotne-situacie
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1644/5848.html
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7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 

• Názov služby - napr. podanie žiadosti o vydanie výpisu z listu vlastníctva 
• Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná - napr. zákon 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

• Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať - 
napr. okresný úrad.  

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide? 

• Priamy vplyv – taký vplyv na službu verejnej správy, ktorá sa posudzovaným návrhom 
zavádza alebo mení . Napr. zmena Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý môže 
priamo meniť spôsob vydávania výpisov z Registra trestov. 

• Nepriamy vplyv – taký vplyv na službu verejnej správy, ktorá nie je priamo 
ustanovená v posudzovanom návrhu , ale má na ňu vplyv. Napr. zmena Zákona č. 
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 
výšku správneho poplatku za vyhotovenie výpisu z Registra trestov a tým nepriamo 
ovplyvňuje službu vydávania výpisov z Registra trestov.     
 

Bod 7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 

7.2.1 Náklady 

• Priame finančné náklady – sú odvodené z konkrétnej priamej povinnosti previesť 
určitú sumu peňazí štátu alebo príslušnému orgánu verejnej správy (napr. poplatok za 
vystavenie stavebného povolenia, správne poplatky, registračný poplatok, a iné). 

- Zníženie/zvýšenie priamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – 
v porovnaní so súčasnosťou 

 
Príklad 
Zvýšenie správneho poplatku (t.j. zvýšenie priamych finančných nákladov) predstavuje 
negatívny vplyv na dostupnosť služby. Zníženie správneho poplatku (t.j. zníženie priamych 
finančných nákladov) predstavuje     
pozitívny vplyv na dostupnosť služby. 

• Nepriame finančné náklady – sú náklady, ktoré musí občan vynaložiť na vybavenie 
žiadosti alebo iného obdobného úkonu, ktoré síce nie sú priamo v platnej právnej 
úprave definované ako nevyhnutné pre dosiahnutie výsledku služby (napr. správne 
poplatky), ale bez ktorých by fakticky nebolo možné, aby občan vôbec mohol 
požiadať o vybavenie žiadosti alebo uskutočniť iný obdobný úkon (napr. zvýšené 
náklady na dopravu k miestu poskytovania služby, náklady nevyhnutné 
k zabezpečeniu prístupu k elektronickým službám, internetu). 

- Zníženie/zvýšenie nepriamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – 
v porovnaní so súčasnosťou 

7.2.2 Časový vplyv  

Časový vplyv - čas potrebný na dosiahnutie požadovaného výsledku služby resp. na riešenie 
životnej situácie. Do času potrebného na riešenie sa započítava časový úsek od podania 
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žiadosti na poskytnutie služby alebo iný obdobný úkon, ktorý smeruje k prvému kroku k 
začatiu konania pred orgánom verejnej správy až po finálny výsledok žiadanej služby, napr. 
od podania žiadosti o zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností až 
po vydanie výpisu z listu vlastníctva, od podania žiadosti o výpis z registra trestov do 
doručenia výpisu, od podania žiadosti o prevedenie verejnej listiny do elektronickej podoby 
zaručenou konverziou prostredníctvom notára alebo jednotného kontaktného miesta 
okresného úradu. Proces získania výsledku služby je komplexný súbor úkonov  zahŕňajúci 
viacero dotknutých subjektov. Čas potrebný na získanie požadovaného výsledku služby by 
mal preto obsahovať nielen čas stanovený zákonnou (resp. inou) lehotou, ale aj čas ktorý je 
potrebný na zabezpečenie jednotlivých povinných náležitostí (podkladových 
dokumentov/potvrdení/rozhodnutí) k dosiahnutiu výsledku služby.  

Príklad 
Pri podaní žiadosti o získanie vodičského preukazu sa do času potrebného na vybavenie 
započítava: 
a) Získanie zdravotnej spôsobilosti (1 deň).  
b) Absolvovanie vodičského kurzu v autoškole (0 až 12 mesiacov).  
c) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (povinnosť autoškoly v lehote do 6 mesiacov 

od ukončenia vodičského kurzu podľa § 80 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I zákona č. 430/2015) 
kurzu).   

d) Skúška musí byť vykonaná do 6 mesiacov od určenia prvého termínu (dopravný 
inšpektorát určí termín do 30 dní), s možnosťou predĺženia termínu maximálne 
o 3 mesiace zo závažných dôvodov (§ 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

e) Žiadosť o vydanie vodičského preukazu (najskôr v deň udelenia vodičského oprávnenia 
môže byť požiadané o vydanie vodičského preukazu – v lehote do 30 dní, alebo na 
výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 
2 pracovných dní, pričom správny poplatok sa vyberie do výšky štvornásobku príslušnej 
sadzby v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).  

 
Výsledným časom potrebným na získanie vodičského preukazu je interval vypočítateľný 
podľa lehôt vyššie uvedených platných právnych predpisov.  
 

- Zvýšenie času  vybavenia požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou  
- Zníženie času  vybavenia požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou 

 
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  
  
Špecifikácia skupiny - identifikovanie konkrétnej skupiny občanov, napr. držiteľov 
vodičského oprávnenia, držiteľov občianskych preukazov, držiteľov cestovných pasov, 
vlastníkov nehnuteľností, vlastníkov motorových vozidiel.  

Veľkosť skupiny - určí sa v zmysle počtu občanov dotknutých zmenou. 

Občan – v kontexte tejto analýzy fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť 
alebo inú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba.   
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7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti 
alebo zanikajú už existujúce povinnosti?   
 

• Nové povinnosti - nové povinné úkony alebo náležitosti, ktoré sú vyžadované od 
občana k vybaveniu jeho  požiadavky (napr. predloženie dokumentu alebo zavedenie 
novej oznamovacej povinnosti) pričom podľa aktuálne platnej právnej úpravy uvedenú 
povinnosť občan nemá.  

• Zanikajúce povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré v porovnaní s aktuálne 
platnou právnou úpravou návrh už nevyžaduje a tým znižuje administratívnu záťaž 
občana. Napr. zánik povinnosti fyzickej prítomnosti občana pri vybavovaní služby za 
predpokladu možnosti vybavenia žiadosti elektronickou podobou. 
 

Bod 7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 

Proces verejnej správy - súbor vecne súvisiacich a procesne nadväzujúcich úkonov verejnej 
správy v rámci vybavovania služby pre občana, ktorý môže zahŕňať úkony viacerých 
dotknutých subjektov verejnej správy (pozn. subjektmi verejnej správy v kontexte tejto 
analýzy nie sú napr. dôchodkové správcovské spoločnosti a životné poisťovne).   

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy? 

Subjekty verejnej správy zúčastnené na procese poskytnutia služby – subjekty, ktoré sú 
poskytovateľom služby alebo sú povinne alebo fakultatívne zúčastnené na procese 
poskytnutia služby vytváraním špecifických výstupov pre občana alebo poskytovateľa služby.   

Príklad 

Pri životnej situácií zmeny trvalého pobytu je subjektom poskytujúcim službu mestský alebo 
miestny úrad, ktorý priamo túto zmenu vykoná a subjektom účastným procesu poskytnutia 
služby môže byť aj okresný úrad, ktorý k možnosti uskutočnenia služby vydá výpis z listu 
vlastníctva. Občan je následne povinný požiadať Policajný zbor o vydanie nového dokladu 
totožnosti z dôvodu zmeny trvalého pobytu. 

 
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové 
povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?    
 

• Nové povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré je potrebné realizovať 
pri vybavovaní požiadavky občana (napr. zavedenie novej oznamovacej alebo 
evidenčnej povinnosti) pričom podľa aktuálne platnej právnej úpravy uvedenú 
povinnosť subjekt verejnej správy nemá.  

• Zanikajúce povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré v porovnaní s aktuálne 
platnou právnou úpravou návrh už nevyžaduje a tým zjednodušuje realizáciu procesu. 
Napr. ak možnosť doručenia dokumentu občanovi v elektronickej podobe ruší 
povinnosť zasielania dokumentu v listinnej podobe.  
 

Zdroje:  

Pri procese posudzovania vplyvov na služby verejnej správy pre občana je možné získať 
informácie a údaje napríklad z nasledujúcich zdrojov:  



Príloha č. 4 

82 
 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtové a príspevkové 
organizácie‡‡, a preddavkové organizácie (t.j. krajské riaditeľstvá Policajného zboru, 
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné úrady), 

• orgány a inštitúcie verejnej správy, 
• Štatistický úrad Slovenskej republiky.“ 

 
 

Čl. II 
 

Podľa týchto zmien a doplnení sa postupuje od 1. apríla 2016.  

                                                           
‡‡ § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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Návrh zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie 
realizácie politík EÚ 

      
Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík 

EÚ schválený uznesením vlády č. 627 z 23. októbra 2013 sa mení takto: 
 
 

Čl. I 

1. Čl. 12 ods. 4 znie: 
„(4) Riadne predbežné stanovisko obsahuje informáciu o obsahu a cieľoch návrhu, 
o druhu a časovom priebehu rozhodovacieho procesu v EÚ, o súlade s princípom 
subsidiarity a proporcionality a analytické posúdenie vybraných vplyvov na SR 
v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.“. 

 
2. Príloha č. 1 znie: 
 
 
„Príloha č. 1 
 

Vzor  
Riadne predbežné stanovisko 

 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1. Názov 
 
2. Číslo a dátum zverejnenia dokumentu EK, (prípadne číslo a dátum zverejnenia dokumentu Rady EÚ) 
 
3. Označenie výboru alebo pracovnej skupiny 
 
4. Gestorský ÚOŠS 
 
5. Charakteristika prijímaného aktu 

 
6. Metóda schvaľovania 
   
7. Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu 
 
8. Navrhovaný dátum implementácie 

 
9. Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície 

 
 
II. STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
10. Vecná analýza návrhu 

 
 

11. Právna analýza návrhu 
 
a) Právny základ predkladaného návrhu 

b) Zásada subsidiarity a zásada proporcionality 
 

12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu 
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13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu 
 
 
III.DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR 

 
 

IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI 
 

Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 
Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na služby verejnej správy pre 
občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 
občana 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne“ 

....vplyvy na procesy služieb vo verejnej 
správe 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne“ 

 
V prípade identifikovaných vplyvov sú súčasťou riadneho predbežného stanoviska príslušné 
analýzy vplyvov vypracované v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných 
vplyvov.“ 
 
 

Čl. II 
 

Podľa týchto zmien sa postupuje od 1. apríla 2016. 
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Doložka vybraných vplyvov 
 
1. Základné údaje 

Názov materiálu 

 
 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

 
 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 
☐ Materiál legislatívnej povahy 
☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 
 
 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na MPK*  

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 
SR* 

 

 
2. Definovanie problému 

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje. 
 

3. Ciele a výsledný stav 
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť). 
 

4. Dotknuté subjekty 
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo: 
 
5. Alternatívne riešenia 

Aké alternatívne riešenia boli posudzované? 
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☐  Nie 
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 
 
7. Transpozícia práva EÚ  

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu 
s odôvodnením. 

 
8. Preskúmanie účelnosti** 

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu. 
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 
 
 
 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  
** nepovinné 
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9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 
Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 
Vplyvy na služby verejnej správy pre 
občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 
občana 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 
správe 

☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

 
10. Poznámky 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu. 
 

11. Kontakt na spracovateľa 
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov 

12. Zdroje 
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, 
príp. analýz vplyvov vychádzali. 
 
 
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného 
pripomienkového konania 
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Analýza sociálnych vplyvov 
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, 

sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte 
ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?  
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?  
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia? 

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností 
s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie 
výdavkov: 

 

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:  

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností 
s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie 
výdavkov: 

 

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:  

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv: 

 

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov 
a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom. 
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky. 
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod. 
Ovplyvnená skupina č. 1: 

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie: 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):  

Ovplyvnená skupina č. 2: 
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie: 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast 
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:  

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):  

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky 
vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, 
identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu 
obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel 
rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme): 

 

 
  



Príloha č. 4 

88 
 

 
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a 
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu. 
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?  
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, 
geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 
Rozumie sa najmä na prístup k: 
 sociálnej ochrane, sociálno-právnej 

ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb 
starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so 
zdravotným postihnutím),  

 kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti 
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov 
a existujúcim zamestnaneckým právam, 

 pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím,  

 zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie 
zosúladenia rodinných a pracovných 
povinností, služby zamestnanosti), 
k školeniam, odbornému vzdelávaniu a 
príprave na trh práce, 

 zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo 
dostupných pomôcok pre občanov so 
zdravotným postihnutím,  

 k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu 
a celoživotnému vzdelávaniu,  

 bývaniu a súvisiacim základným 
komunálnym službám, 

 doprave, 
 ďalším službám najmä službám všeobecného 

záujmu a tovarom, 
 spravodlivosti, právnej ochrane, právnym 

službám, 
 informáciám 
 k iným právam (napr. politickým). 

 
 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia?  
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší 
ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku 
chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.: 
 domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce 

iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov 
pod hranicou rizika chudoby, alebo s 
príjmom pod životným minimom, alebo 
patriace medzi 25% domácností s najnižším 
príjmom), 

 nezamestnaní, najmä dlhodobo 
nezamestnaní, mladí nezamestnaní a 
nezamestnaní nad 50 rokov, 

 deti (0 – 17), 
 mladí ľudia (18 – 25 rokov), 
 starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 

rokov alebo dôchodcovia, 
 ľudia so zdravotným postihnutím, 
 marginalizované rómske komunity  
 domácnosti s 3 a viac deťmi, 
 jednorodičovské domácnosti s deťmi 

(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 
matky s deťmi), 

 príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia 
o azyl, 

 iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. 
bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy 
alebo iné inštitucionálne zariadenia 
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4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. 

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť. 
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, 
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej 
diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí? 
 
 
 
 
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude 
viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy. 
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať 
do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi 
a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike. 
Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní 
obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na 
ekonomickom, politickom a sociálnom živote 
spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či 
pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej 
rovnosti: 
 podpora vyrovnávania ekonomickej 

nezávislosti,  
 zosúladenie pracovného, súkromného 

a rodinného života,  
 podpora rovnej participácie na rozhodovaní,  
 boj proti rodovo podmienenému násiliu 

a obchodovaniu s ľuďmi,  
 eliminácia rodových stereotypov. 

 
 
 
 
 

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. 
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov. 
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny 
zamestnancov, o aké typy zamestnania 
/pracovných úväzkov pôjde a pod.  

 

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy 
zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. 
Identifikujte možné dôsledky, skupiny 
zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené 
a rozsah vplyvu. 

 

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako? 
Dopyt po práci závisí na jednej strane na 
produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 
druhej strane na cene práce. 

 

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký? 
Týka sa makroekonomických dosahov ako je 
napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach 
zamestnanosti. Ponuka práce môže byť 
ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou 
miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.  
zosúladenie pracovného a súkromného života 
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility). 

 

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké 
a pre ktoré skupiny? 
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých 
profesií favorizovaním špecifických aktivít či 
technológií. 
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Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom? 
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia 
zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť 
zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo 
predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“ 
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Metodický postup pre analýzu sociálnych vplyvov 
 
Všeobecne 

Hlavným dôvodom vypracovania doložky v časti sociálne vplyvy je zlepšenie 
rozhodovacieho procesu pomocou včasného identifikovania potenciálnych sociálnych 
vplyvov predkladaných materiálov ešte pred ich schválením a zavedením do praxe. Zlepšenie 
rozhodovacieho procesu môže prispieť k tomu, že predkladané materiály nepovedú 
k zhoršeniu životnej úrovne obyvateľstva, osobitne u tých skupín obyvateľstva, ktoré sú 
ohrozené chudobou a sociálnou exklúziou8, k zvýšeniu nezamestnanosti či sociálnych 
nerovností. Vypracúvanie a posudzovanie sociálnych vplyvov pomáha plniť ciele Európskej 
stratégie udržateľného rozvoja, Stratégie Európa 2020, Národného programu reforiem SR, 
ktoré súvisia s bojom proti chudobe, so zvyšovaním sociálnej inklúzie9 
a kohézie, antidiskrimináciou, posilňovaním rovnosti príležitostí žien a mužov 
a so zvyšovaním zamestnanosti. 
 Pri vypracúvaní PPK a analýzy vplyvov môže predkladateľ vychádzať najmä 
z nasledovných zdrojov údajov: 

• Štatistika rodinných účtov je výberové štatistické zisťovanie, ktoré pravidelne 
realizuje Štatistický úrad SR. Patrí medzi sociálne štatistiky a jej predmetom sú príjmy 
a výdavky súkromných domácností. Štatistický úrad SR každý rok v júli vydáva 
publikáciu Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR. Primárne dáta 
poskytuje Štatistický úrad SR na požiadanie. 

• Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 
je výberové štatistické zisťovanie, ktoré od roku 2005 každoročne realizuje Štatistický 
úrad SR, je zamerané na získanie informácií o rozdelení príjmov, o úrovni a štruktúre 
chudoby a o sociálnom vylúčení. Publikáciu Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností v SR vydáva Štatistický úrad SR každoročne na konci roka 
nasledujúceho po uskutočnení zisťovania. Primárne dáta poskytuje Štatistický úrad SR 
na požiadanie. 

• Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov je štátne štatistické zisťovanie, ktoré 
uskutočňuje Štatistický úrad SR každých 10 rokov a zisťujú sa ním údaje 
o obyvateľoch, ich demografické, sociálne a ekonomické charakteristiky, o úrovni 
bývania obyvateľov a o štruktúre domového a bytového fondu. Základné údaje z roku 
2001 sú uverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Podrobnejšie údaje 
sú prístupné buď v podobe publikácií alebo v elektronickej podobe na Štatistickom 
úrade SR. 

                                                           
8 Podľa spoločnej definície EÚ ľudia žijú v chudobe, ak ich príjem a iné zdroje sú natoľko nedostatočné, že im 
neumožňujú dosiahnuť takú životnú úroveň, ktorá je akceptovateľná v spoločnosti, v ktorej žijú. V dôsledku 
chudoby môžu poznať mnohonásobné znevýhodnenie od nezamestnanosti, cez nízky príjem, zlé bývanie, 
nedostatočnú zdravotnú starostlivosť až po prekážky v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu, kultúre, športu, 
či rekreácii. Sú často marginalizovaní a vylúčení z účasti na aktivitách (ekonomických, sociálnych a kultúrnych), 
ktoré sú bežné pre ostatných ľudí a ich prístup k základným právam môže byť obmedzený. Sociálna exklúzia je 
proces, ku ktorému prichádza v dôsledku chudoby, nedostatku príležitostí alebo diskriminácie a prostredníctvom 
ktorého sú jednotlivci a rodiny vytláčaní na okraj spoločnosti. Znamená obmedzený prístup k zamestnaniu, 
príjmu, vzdelávaniu, ako aj k sociálnym a komunitným sieťam. 
9 Sociálna inklúzia podľa spoločnej definície EÚ je proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby, 
získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, sociálnom 
a kultúrnom živote spoločnosti. 



 

92 
 

• Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike je publikácia Štatistického 
úradu SR, dostupná v mesačných intervaloch, ktorá obsahuje informácie o indexoch 
spotrebiteľských cien rôznych tovarov a služieb aj podľa sociálnych skupín, ako sú 
napr. dôchodcovia, zamestnanci podľa počtu detí, nízkopríjmové domácnosti. Okrem 
toho časové rady údajov o spotrebiteľských cenách sú dostupné aj elektronicky na 
internetovej stránke Štatistického úradu SR. 

• Zdroje údajov o vývoji zamestnanosti /nezamestnanosti, ktoré zverejňuje tak 
Štatistický úrad SR (z výberového zisťovania pracovných a zo zisťovania v podnikoch 
štvrťročne), ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (údaje o tzv. evidovanej 
nezamestnanosti, publikované mesačne v zúženej podobe, štvrťročne v širšom 
rozsahu). Základné údaje za zamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných 
síl zverejňuje Štatistický úrad SR elektronicky, a s mesačným oneskorením aj 
v rôznych prierezoch (pohlavie, vek, vzdelanie, odvetvie, postavenie v zamestnaní, 
klasifikácia zamestnania) v publikácii. Údaje za zamestnanosť zo zisťovania 
v podnikoch (v elektronickej i tlačenej podobe) slúžia najmä na charakteristiku 
odvetvovej a územnej štruktúry zamestnanosti.  

• Administratívne zdroje údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
ktoré mesačne spracováva a zverejňuje na svojej internetovej stránke Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny, obsahujú informácie napr. o počte poberateľov dávky 
a príspevkov v hmotnej núdzi, dávok štátnej sociálnej podpory, výdavky na sociálne 
dávky, atď. 

• Administratívne zdroje údajov Sociálnej poisťovne obsahujú informácie napr. 
o počte poberateľov predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku či 
invalidného dôchodku, dávky v nezamestnanosti, dávok nemocenského poistenia 
a iných dávok, ktoré sú súčasťou systému sociálneho poistenia, výdavky Sociálnej 
poisťovne, atď. 

• Informácie o prístupe k zdrojom, právam, tovarom a službám u rôznych 
zraniteľných skupín, k problematike rovnosti príležitostí a antidiskriminácie, 
rodovej rovnosti možno hľadať aj vo vyššie menovaných štatistikách alebo ich 
možno získať z existujúcich výskumov, štúdií alebo konzultácií s relevantnými 
skupinami, organizáciami (vedecko-výskumnými, analytickými, verejnoprávnymi, 
mimovládnymi) alebo jednotlivcami.  

 

Identifikácia sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov 

V doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikuje, či predkladaný materiál má niektorý 
zo  sociálnych vplyvov uvedených v bodoch 4.1 – 4.4 v tabuľke na str. 1 - 3; ak áno, označí 
príslušný charakter sociálnych vplyvov (pozitívny a/alebo negatívny). Ak predkladaný 
materiál nemá žiadny z uvedených sociálnych vplyvov alebo je vplyv marginálny 
(zanedbateľný), predkladateľ označí krížikom žiadny sociálny vplyv. V časti poznámky môže 
predkladateľ vysvetliť, prečo materiál nemá sociálny vplyv alebo má iba marginálny sociálny 
vplyv, zhrnúť sociálne vplyvy, uviesť prevládajúci charakter vplyvov (pozitívny/negatívny). 
Ak má predkladaný materiál negatívne vplyvy na hospodárenie domácností, zamestnanosť 
alebo prehlbuje existujúce nerovnosti či zhoršuje prístup k právam, tovarom a službám istých 
skupín obyvateľstva a napriek tomu sa predkladá na rokovanie vlády, predkladateľ môže 
navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli tento potenciálny stav kompenzovať. 
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Analýza sociálnych vplyvov 

Ak je v doložke vybraných vplyvov označený pozitívny a/alebo negatívny sociálny vplyv 
materiálu, predkladateľ vypracuje podrobnejšie posúdenie v jednotlivých oblastiach 
sociálnych vplyvov podľa bodov 4.1 – 4.4. v tabuľke na str. 1 - 3, tzv. analýzu sociálnych 
vplyvov. Ak v niektorej z uvedených oblastí sociálnych vplyvov nebol identifikovaný vplyv, 
predkladateľ v príslušnom bode analýzy uvedie poznámku „bez vplyvu“. Nasledovný postup 
uvádza kroky pre vypracovanie analýzy sociálnych vplyvov.  

 
4.5 Zhodnotenie vplyvov na hospodárenie domácností  

 Pri identifikovaní vplyvov na hospodárenie domácností je potrebné brať do úvahy 
najmä:  

- vyššie alebo nižšie pracovné príjmy (zmena sadzby dane z príjmov, zvýšenie platov 
alebo miezd, zmena vo vyhodnotení odpočítateľných položiek zo základu dane 
a pod.), 

- vyššie alebo nižšie sociálne príjmy (zmeny v definovaní cieľových skupín, zmeny vo 
výškach sociálnych dávok), 

- vyššie alebo nižšie výdavky na zabezpečenie hospodárenia domácností (zmeny 
v sadzbách spotrebných daní, DPH, zavedenie spoplatnenia štúdia, deregulácia , 
inflácia, a pod.), požiadavka na výdavky domácností kapitálového typu (napr. nákup 
bezpečnostných doplnkov do automobilových vozidiel ako sú sedačky pre maloleté 
deti, stavebné úpravy alebo nákup meračov spotreby energií atď.), 

- zlepšenie alebo zhoršenie prístupu k nákupným možnostiam tovarov a služieb  
pre domácnosti. 

 Tieto zmeny môžu byť celkovo pozitívne a viesť k zvýšeniu príjmov alebo zníženiu 
výdavkov alebo môžu byť pre hospodárenie domácností negatívne, kedy vedú k zvýšeniu 
výdavkov alebo zníženiu príjmov. Môžu nastať aj rôzne kombinácie a predkladaný materiál 
môže byť neutrálny z hľadiska vplyvov na príjmy a výdavky obyvateľstva. 

 Je možné, že predkladaný materiál ovplyvní určité špecifické skupiny obyvateľov 
a domácnosti viac než ostatné, či už pozitívne alebo negatívne. Pre dosiahnutie komplexného 
obrazu o potenciálnych efektoch predkladaného materiálu na hospodárenie domácností treba 
zvažovať potenciálne vplyvy na konkrétne skupiny obyvateľstva, ktoré ním môžu byť 
dotknuté. Podľa možností sa treba zamerať na posúdenie vplyvu na domácnosti, ktoré čelia 
zvýšenému riziku chudoby a sociálneho vylúčenia: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo 
z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, 
alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom), 

- domácnosti s nezamestnanými členmi, 
- domácnosti s 3 a viac deťmi 
- jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 
- domácnosti starších ľudí (nad 65 rokov alebo dôchodcov) 
- domácnosti s členmi so zdravotným postihnutím, 
- domácnosti žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách,  
- domácnosti príslušníkov tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl, 
- iné zraniteľné skupiny, ako sú ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné 

inštitucionálne zariadenia. 
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 Možno tiež uvažovať nad tým, že predpokladaná zmena môže nastať v rôznom 
časovom období (napr. ihneď, do 3 rokov, po 3 rokoch) a že daná zmena sa môže uskutočniť 
s rôznou pravdepodobnosťou (s nízkou až veľkou pravdepodobnosťou). 

 

 V prípade identifikovania vplyvov na hospodárenie domácností predkladateľ 
kvantifikuje vplyv na príjmy či výdavky domácností u jednotlivých ovplyvnených skupín 
obyvateľstva. 

V minimálnom variante kvantifikácie vplyvu, ktorý je možné použiť pri menej významných 
vplyvoch na hospodárenie domácností, predkladateľ uvedie: 

3. zmenu (rast alebo pokles) príjmov / výdavkov za každú ovplyvnenú skupinu v eurách  
a / alebo v % v predpokladanom časovom období, 

4. odhad veľkosti jednotlivých ovplyvnených skupín (absolútny počet obyvateľov, 
prípadne podiel na celkovom počte obyvateľov). 

Pri významných vplyvoch na hospodárenie domácností predkladateľ: 

6. kvantifikuje priemernú jednotkovú zmenu predpokladanú implementáciou 
predkladaného materiálu na jednotlivca/domácnosť (napríklad rast pracovného príjmu 
znížením dane z príjmu, prípadne rast výdavkov na určitý druh tovaru v prípade 
zvýšenia jeho ceny), 

7. na základe súčasného stavu výšky príjmov alebo výdavkov jednotlivých 
ovplyvnených skupín (získaných z uvedených štatistických zisťovaní), vypočíta 
predpokladanú priemernú zmenu (rast/pokles), ktorú môže spôsobiť schválenie 
predkladaného materiálu, za každú ovplyvnenú skupinu obyvateľstva /domácností 
zvlášť. Pritom zohľadní zloženie domácností, lebo napr. predkladaný materiál, ktorým 
sa navrhuje rast či pokles DPH na potraviny, bude vplývať inak na jednočlennú 
domácnosť a inak na domácnosť s väčším počtom detí, resp. jej členov, 

8. pokiaľ ide o zvýšenie výdavkov, vypočíta podiel výdavkov na príjme 
jednotlivca/domácnosti, 

9. pokiaľ ide o významné zvýšenie alebo zníženie príjmov domácností, ktoré sa dotkne aj 
ľudí v riziku chudoby, kvantifikuje vplyv na rozsah chudoby resp. na mieru rizika 
chudoby, 

10. kvantifikuje celkový počet obyvateľstva/domácností, rodín ovplyvnených 
predkladaným materiálom podľa jednotlivých skupín a charakteru vplyvu. 

 
4.6 Zhodnotenie vplyvov na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám 

u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyvov na sociálnu inklúziu: 

Pod prístupom k zdrojom, právam, tovarom a službám sa rozumie najmä prístup k: 
- sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb 

starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),  
- kvalitnej práci (dôstojným pracovným podmienkam, zamestnaneckým benefitom 

a výhodám), ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim 
zamestnaneckým právam, 

- pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,  
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- zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných 
povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave 
na trh práce, 

- zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so 
zdravotným postihnutím,  

- k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,  
- bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám, 
- doprave, 
- ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom, 
- spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám, 
- informáciám, 
- k iným právam (napr. politickým). 
Predkladateľ analyzuje vplyv v tejto oblasti s ohľadom na dostupnosť finančnú, 

geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. 

Predkladateľ identifikuje skupiny obyvateľstva, ktorým sa predkladaným materiálom 
môže zlepšiť/zhoršiť prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám a presnejšie špecifikuje 
konkrétnu, vyššie uvedenú oblasť/dimenziu dostupnosti. Ak sú k dispozícii potrebné údaje, 
predkladateľ vyčísli zastúpenie potenciálne ovplyvnenej skupiny, t. j. koľkých 
sa pravdepodobne návrh obsiahnutý v prekladanom materiáli dotkne. 

 
Predkladateľ identifikuje, či návrh má vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín 

obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorým sa 
predkladaným materiálom môže zlepšiť/zhoršiť prístup k zdrojom, právam, tovarom 
a službám a presnejšie špecifikuje vplyv, jeho charakter (pozitívny/negatívny) s uvedením 
konkrétnej oblasti/dimenzie dostupnosti. Predkladateľ zároveň určí, či je tento vplyv väčší 
ako vplyv na iné skupiny či subjekty. 
Zraniteľnými skupinami a skupinami v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, na ktoré treba 
zvlášť zamerať pozornosť, sú: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo 
z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, 
alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom), 

- nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní 
nad 50 rokov, 

- deti (0 – 17), 
- mladí ľudia (18 – 25 rokov), 
- starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia, 
- ľudia so zdravotným postihnutím, 
- marginalizované rómske komunity  
- domácnosti s 3 a viac deťmi, 
- jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 
- príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl, 

- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy 
alebo iné inštitucionálne zariadenia. 

Predkladateľ skúma vplyv na špecifické skupiny obyvateľstva z pohľadu chudoby 
a sociálneho vylúčenia. Problémy skupín, ktoré čelia zvýšenému riziku chudoby alebo 
sociálnemu vylúčeniu sa prejavujú nezamestnanosťou, limitovaným prístupom k vyššiemu 
vzdelávaniu, zhoršeným prístupom k zdravotníckym službám, bezdomovectvom, a ich 



 

96 
 

dôsledkom je ďalšie vylúčenie zo spoločnosti. Zraniteľné skupiny ako napr. deti sú vo vyššom 
riziku stať sa páchateľom alebo obeťou trestných činov, násilia a zneužívania drog. Vylúčenie 
nemusí byť produktom iba materiálnej deprivácie, ale môže prameniť aj v sociálnom 
vylúčení, t.j. keď sa jednotlivci nemôžu zúčastňovať na sociálnom, ekonomickom, politickom 
a kultúrnom živote spoločnosti 

 Pri analýze je vhodné vziať do úvahy špecifické problémy špecifických skupín, ktoré 
vytvára súčasná s predkladaným materiálom súvisiaca legislatíva a možné potreby, skúsenosti 
alebo priority skupín, u ktorých sa predpokladá vplyv vo vzťahu k predkladanému materiálu. 
Ak sú k dispozícii potrebné údaje, predkladateľ vyčísli zastúpenie potenciálne ovplyvnenej 
skupiny, t.j. koľkých sa pravdepodobne návrh obsiahnutý v prekladanom materiáli dotkne. 
 
4.7 Zhodnotenie vplyvov na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť 

 Posúdenie možného vplyvu na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť znamená posúdiť 
vplyv z hľadiska významných faktorov diskriminácie, ktorými sú pohlavie, rasa, etnický 
pôvod, náboženské vyznanie, viera, zdravotné postihnutie, vek, či sexuálna orientácia. 
Predkladateľ preto pri každom tomto faktore diskriminácie a z nej plynúcej nerovnosti posúdi, 
aký vplyv môže mať na ne predkladaný materiál. Tento vplyv môže byť:  

- pozitívny, pomáha ju znížiť (resp. podporuje rovnosť príležitostí), 
- žiadny, zachováva nezmenený stav (nemá vplyv), 
- negatívny, prehlbuje nerovnosť (resp. bude viesť k zväčšovaniu nerovností). 

  

V rámci identifikovania vplyvu na rovnosť príležitostí sa zvažuje, či návrh umožňuje 
priamo nerovnaké zaobchádzanie so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, 
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie alebo 
môže viesť k nepriamej diskriminácii. Analýza vplyvu na rovnosť príležitostí je potrebná, aby 
sa predkladateľ vyhol aj možným nezamýšľaným negatívnym dosahom (znevýhodneniam) 
na ktorúkoľvek zo skupín chránenú v rámci legislatívy vzťahujúcej sa k rovnosti príležitostí 
a antidiskriminácii. Analýza má potvrdiť, že je zabezpečená formálna rovnosť (de jure) ako aj 
materiálna rovnosť (de facto), čo vyžaduje zaobchádzanie s ohľadom na špecifické situácie, 
potreby a problémy špecifických skupín, a vedie k vyrovnávaniu štartovacích pozícií. Pokiaľ 
sú identifikované negatívne vplyvy, je potrebné navrhnúť opatrenia, ktoré by zmiernili 
negatívny vplyv alebo prijať alternatívu, ktorá nemá negatívny vplyv. Pozitívna diskriminácia 
resp. pozitívne opatrenia vo vzťahu k vyššie spomenutým skupinám sú chápané ako opatrenia 
potrebné pre jedincov vyžadujúcich zvýšenú ochranu alebo podporu, ktoré nespôsobujú 
žiadnu ujmu v právnom postavení jednotlivcov, a ktoré by mali viesť k zníženiu diskriminácie 
a naplneniu rovnosti. 
 
Hlavné oblasti hodnotenia vplyvu na rovnosť príležitostí: 

- zamestnanosť, 
- prístup k zamestnaniu, samozamestnaniu a vykonávaniu povolania, 
- prístup k odbornému vzdelávaniu, školeniam, 
- pracovné podmienky, prepúšťanie a odmeňovanie, 
- členstvo v odborových organizáciách zamestnancov a organizáciách 

zamestnávateľov, 
- sociálna ochrana, 
- vzdelávanie, 
- prístup k tovarom a službám. 
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Pri skúmaní vplyvov na rodovú rovnosť sa identifikuje, či návrh môže mať odlišný 
vplyv na ženy a mužov a či podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi. 

Rodová analýza by mala byť integrovaná do iných analýz s cieľom zhodnotiť 
potenciálne odlišný dosah návrhov na ženy a mužov. Politické opatrenia, ktoré sa javia ako 
neutrálne, môžu pôsobiť odlišne na mužov a ženy v dôsledku odlišností v živote žien a mužov 
a v konečnom dôsledku môžu posilňovať existujúce nerovnosti. Pri identifikovaní rodových 
vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú relevantné 
vo vzťahu k danej politike, najmä pokiaľ ide o  

• participáciu (zloženie cieľovej skupiny podľa pohlavia, zastúpenie mužov a žien 
v rozhodovacích procesoch a pod.),  

• distribúciu zdrojov (ako napr. času, priestoru, informácií, peňazí resp. finančných 
prostriedkov, politickej a ekonomickej moci, vzdelávania a odbornej prípravy, práce 
a profesionálnej kariéry, nových technológií, služieb, bývania, prostriedkov dopravy, 
voľného času t.j. vo všeobecnosti výhod resp. úžitkov a povinností v súkromnom 
a verejnom živote)  

• normy, hodnoty, postoje a správanie sa, ktoré ovplyvňujú rodové roly, 
• práva, ktoré sa vzťahujú k priamej alebo nepriamej diskriminácii na základe pohlavia, 

ľudské práva. 
 
Rodová analýza znamená porovnanie a zhodnotenie údajov v uvedených oblastiach 
rozdelených podľa pohlavia, súčasnú situáciu a trendy s očakávaným vývojom, ktorý vyplýva 
zo zavedenia novej politiky. 

Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) je záväzkom na úrovni EÚ 
a znamená, že rodová perspektíva by mala byť integrovaná do všetkých politík na každej 
úrovni vývoja politík – tvorba, implementácia, monitoring a evaluácia. Rodová rovnosť by 
mala byť podporená v každej politickej oblasti, najmä v oblastiach: 

• podpory vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,  
• zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života,  
• podpory rovnakej participácii na rozhodovaní,  
• boja proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,  
• eliminácie rodových stereotypov. 

 
Posúdenie možného vplyvu predkladaného materiálu z pohľadu uplatňovania rodového 

hľadiska (gender mainstreamingu) znamená preskúmanie, či ženy a muži majú právo 
slobodne rozvíjať svoje osobné schopnosti a vykonávať slobodný výber možností bez 
obmedzení, ktoré by predstavovali rodové roly ženy a muža alebo akýchkoľvek bariér pre 
účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti na základe pohlavia. 
Znamená tiež, že rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú rovnako uznávané, 
rovnako hodnotené, brané do úvahy a podporované. 

Podobne ako pri analýze vplyvov na prístup k právam, tovarom a službám aj v tomto 
prípade treba vziať do úvahy špecifické problémy špecifických skupín (napr. mužov a žien), 
a možné potreby, skúsenosti alebo priority potenciálne ovplyvnených skupín vo vzťahu 
k predkladanému materiálu.  
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4.8 Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť a trh práce 

V prípade zhodnotenia vplyvov na zamestnanosť, ide o zodpovedanie na nasledovné 
otázky: 
 

7. Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? 
8. Vedie návrh priamo k zániku pracovných miest? 
9. Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? 
10. Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? 
11. Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín 

zamestnancov či živnostníkov? 
12. Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? 

 
Predkladateľ pri zhodnotení vplyvov na zamestnanosť vezme do úvahy a špecifikuje 

nasledovné skutočnosti uvedené pri jednotlivých otázkach: 
  
Otázka č. 1 Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? 
• Návrh môže mať vplyvy na zamestnanosť priamo v dotknutom sektore ale i nepriamo 

v iných sektoroch.  
• Vplyv návrhu môže byť vyjadrený ako absolútny počet pracovných miest, ktoré návrh 

podporí (odhad, interval) s rozlíšením krátkodobého a dlhodobého efektu v konkrétnych 
sektoroch hospodárstva (sekciách/odvetviach ekonomických činností). Pre identifikovanie 
vplyvu v konkrétnych sekciách či odvetviach ekonomických činností je možné použiť 
Štatistickú klasifikáciu ekonomických činností (Rev. 2 2008). 

• Odhad vplyvu návrhu môže byť vyjadrený aj ako rast zamestnanosti v konkrétnych 
sektoroch.  

• Návrh môže mať rôzny vplyv na vznik pracovných miest v jednotlivých typoch 
zamestnania (pracovný úväzok na dobu neurčitú/určitú resp. dlhodobý/krátkodobý, 
plný/čiastočný pracovný úväzok, práca na dohodu, príležitostná práca, atď.), druhoch 
zamestnania (podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 2012) alebo 
v jednotlivých krajoch (iných územných jednotkách). 

• Predkladateľ identifikuje, ktoré skupiny budú mať prospech z vytvorenia nových 
pracovných miest, nakoľko návrh môže mať rôzny vplyv na rôzne kategórie zamestnancov 
(napr. kvalifikovaní vs. nekvalifikovaní, rôzne profesie, s rôznymi zručnosťami, podľa 
ekonomickej činnosti) alebo skupiny populácie (ľudia so zdravotným postihnutím alebo 
dlhodobými zdravotnými problémami, ženy, starší ľudia, mladí ľudia, nezamestnaní, 
nízkokvalifikovaní). 

 
Otázka č. 2 Vedie návrh priamo k zániku pracovných miest? 
• Návrh môže mať opačný (negatívny) vplyv ako v prípade otázky č. 1, predkladateľ 

špecifikuje predpokladaný počet zaniknutých pracovných miest v konkrétnych 
sektoroch/sekciách hospodárstva, jednotlivých územných jednotkách, typoch zamestnania, 
druhoch zamestnania atď. 

• Predkladateľ identifikuje, aké dôsledky bude mať zánik pracovných miest. Zánik 
pracovných miest sa môže prejaviť hromadným prepúšťaním, zvýšeným odchodom 
do dôchodku, nárastom neaktivity alebo zvýšením nezamestnanosti. 

• Je potrebné špecifikovať skupiny zamestnancov a populácie (podobne ako v prípade 
otázky č. 1), ktoré budú pravdepodobne viac ovplyvnené a poskytnúť odhady rozsahu 
vplyvu. 

 



 

99 
 

Otázka č. 3 Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? 
• Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 

druhej strane na cene práce (mzdy vrátane ďalších nákladov ako sú priame dane či 
príspevky sociálneho a zdravotného poistenia platené zamestnancom a zamestnávateľom).  

• Dopyt po práci môže byť popísaný kvantitatívne (ako ponuka pracovných miest, zmeny 
v počte zamestnancov, odpracované hodiny) a kvalitatívne (typy požadovaných 
kvalifikácií, profesií). 

• Očakávané zmeny v dopyte po práci by mali byť porovnané s ponukou pracovnej sily. 
Bude pracovný trh schopný produkovať nové kvalifikačné profily a bude schopný tým, 
ktorí prídu o prácu či pracovnú príležitosť, ponúknuť opätovný vstup na trh práce tak, aby 
bol využitý ich produktívny potenciál?  

• Dopyt po práci sa môže týkať istej skupiny zamestnávateľov (organizácií podľa počtu 
zamestnancov - malých, stredných veľkých, podľa ekonomickej činnosti, v istých 
regiónoch, podnikov, štátnej a verejnej správy či lokálnych samospráv, organizácií tretieho 
sektora). 

Otázka č. 4 Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? 
• Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 

nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti, úroveň a stabilita miezd 
a ich vzťah k agregátnemu dopytu a ponuke, pracovná produkcia. 

• Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd 
(absolútnou či relatívnou t.j. v porovnaní s úrovňou miezd v inom sektore), ale aj 
inštitucionálnym nastavením, ako je zosúladenie pracovného a súkromného života 
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility. 

• Návrh môže ovplyvniť fungovanie trhu práce priamo (napr. redukovaním bariér pre vstup 
na trh práce a vykonávanie istých profesií) alebo nepriamo (napr. požadovaním vyššej 
kvalifikácie pre isté profesie alebo vykonávanie istých úloh). 

 
Otázka č. 5 Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín 
zamestnancov či živnostníkov? 
• Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických 

aktivít či technológií. 
• Sociálne dôsledky sa môžu prejaviť na verejnom zdraví (stres a choroby z povolania) alebo 

sociálnom vylúčení jednotlivcov a skupín. 
 
Otázka č. 6 Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? 
• V rámci analýzy sa identifikuje, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo 

zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného 
odchodu z trhu práce jednotlivcov. Predpokladá sa, že dlhší pracovný život vedie 
k zabezpečeniu adekvátnej a udržateľnej sociálnej ochrany (týka sa to najmä dávok zo 
starobného dôchodkového poistenia). 

 
 Vplyvmi na zamestnanosť je potrebné sa zaoberať najmä pri zmene štruktúry trhu 
práce. Tieto zmeny môžu byť celkovo pozitívne a viesť k zvýšeniu celkovej zamestnanosti 
alebo niektorej zo skupín obyvateľstva, k zníženiu nezamestnanosti alebo môžu byť negatívne 
a viesť k zníženiu zamestnanosti a zvýšeniu nezamestnanosti. Môžu nastať aj rôzne 
kombinácie a zmena môže byť neutrálna z hľadiska vplyvov na zamestnanosť. 

Ak má predkladaný materiál pozitívne alebo negatívne vplyvy na zamestnanosť, je 
dôležité podrobne preskúmať situáciu, ktorá môže v dôsledku schválenia prekladaného 
materiálu vzniknúť. Odpovede na otázky majú byť podrobným popisom identifikovaných 
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vplyvov a nie jednoduchou odpoveďou na otázku. V mnohých prípadoch bude stačiť 
kvalitatívny popis vplyvov a vysvetlenie hlavných predpokladov. Ak sa však očakávajú 
významné vplyvy na zamestnanosť alebo prehlbovanie regionálnych rozdielov, pre proces 
rozhodovania a posúdenia vplyvov je potrebná odborná kvantifikácia. 

S cieľom získať predstavu o rozsahu vplyvov na zamestnanosť v niektorých prípadoch 
môže byť dôležité definovať počet podnikov vrátane živnostníkov, ktorí budú v skutočnosti 
ovplyvnení. Okrem informácií o samotnom počte ovplyvnených podnikov je potrebné 
disponovať aj informáciami o veľkostnej kategórii (podľa počtu zamestnaných) ovplyvnených 
podnikov (mikro, malý, stredný a veľký podnik). 

Kvôli získaniu detailnejšieho pohľadu je potrebné vplyvy analyzovať v členení podľa 
regiónov, sektorov hospodárstva, ekonomickej činnosti zamestnávateľov, právnej formy 
zamestnávateľov, druhov dotknutých zamestnaní s využitím štatistických klasifikácií 
a registrov ŠÚ SR ako napr. Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2 
2008), Štatistická klasifikácia zamestnaní, verzia 2012 (SK ISCO-08), register organizácií 
a pod. Štatistické klasifikácie sú dostupné na webovom sídle: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924.  
  
 
  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924
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Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 
 

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej 
služby?  
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)  
 

Nová služba (konkretizujte a popíšte) 
 

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 
Názov služby  
 

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby) 
 

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať  
 

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?  

Priamy vplyv (popíšte)  
 

Nepriamy vplyv (popíšte)  
 

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 
7.2.1 Náklady  

Zníženie priamych finančných nákladov  
 

Zvýšenie priamych finančných nákladov 

 

Zníženie nepriamych finančných nákladov 
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Zvýšenie nepriamych finančných nákladov 

 

7.2.2 Časový vplyv  

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte) 
 

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte) 
 

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je  
veľkosť tejto skupiny? 
 

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už 
existujúce povinnosti?   
Nové povinnosti (identifikujte)  
 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 
 
 
 
 

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?  
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?  
 

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo 
zanikajú už existujúce povinnosti?    
Nové povinnosti (identifikujte) 
 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 
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Metodický postup pre analýzu vplyvov na služby verejnej 
správy pre občana  

 
Cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby, a preto je nevyhnutné organizovať výkon 
verejnej správy a jej služieb tak, aby bol stredobodom pozornosti občan a uspokojenie jeho 
životných potrieb. Občanom je v kontexte tejto analýzy fyzická osoba, ktorá nevykonáva 
podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Hlavným 
očakávaným prínosom modernej, efektívnej a občanovi dobre slúžiacej verejnej správy je 
odbremenenie občana od zbytočnej záťaže a zabezpečenie komfortných, rýchlych 
a nákladovo efektívnych služieb. Na tento účel je potrebné realizovať viacero opatrení na 
technologickej, logistickej a optimalizačnej úrovni. Primárnym cieľom tejto analýzy je preto 
posudzovať vplyvy každého predkladaného návrhu na služby verejnej správy pre občana 
(skrátene aj „služba pre občana“) v tomto kontexte.  

Službou verejnej správy v kontexte tejto analýzy je potrebné chápať úkony, ktoré sú 
realizované a poskytované občanom v rámci jednotlivých segmentov verejnej správy. 
Uspokojovanie životných potrieb občanov pri kontakte s orgánmi verejnej správy sa premieta 
do tzv. životných situácií10 (napr. narodenie dieťaťa, sobáš, presťahovanie), ktoré sú chápané 
ako situácie, v ktorých sa občan môže počas svojich životných etáp ocitnúť11, t.j. životné 
situácie týkajúce sa interakcie občana a verejnej správy.  

Posudzovanie vplyvov na procesy verejnej správy je v kontexte tejto analýzy sekundárnym 
cieľom, nakoľko efektívne nastavené procesy predpokladajú poskytovanie kvalitných služieb. 
Preto každý nový návrh alebo novela existujúceho zákona sa musí zohľadniť do poskytovania 
služby, ktorá je realizovaná prostredníctvom procesu. Vplyv na procesy realizované verejnou 
správou je možné sledovať na úrovni vzniku požiadaviek (typ a frekvencia) a dobe realizácie 
požiadaviek (často dané konkrétnym zákonom alebo, ak nie je uvedené inak, podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov).   
 

Bod 7.1. Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo 
vytvorenie novej služby? 
 

• Zmena existujúcej služby verejnej správy - zmena v spôsobe a podmienkach 
poskytovania služby, ktorá je definovaná v platnej právnej úprave. Zmenou môže byť 
frekvencia poskytovania služby, počet potrebných dokumentov na vybavenie, počet 
subjektov verejnej správy, ktoré potrebuje k vybaveniu služby občan kontaktovať, či 
spôsob poskytovania informácií medzi subjektmi ktoré poskytujú službu a iné. Napr. 
zavedenie služby IOMO (integrované obslužné miesto občana), v rámci ktorej je 
poskytované vydávanie výpisov a odpisov z Registra trestov, výpisov z Obchodného 
registra a výpisov z listov vlastníctva elektronicky.   

• Nová služba verejnej správy - služba verejnej správy, ktorá v platnej právnej úprave 
doposiaľ nebola definovaná a návrh predpokladá jej zavedenie. Napríklad v minulosti 
zavedenie možnosti podania žiadosti o rezerváciu termínu na dopravnom inšpektoráte 

                                                           
10 Príkladmo uvedené na: http://slovensko.sk/sk/zivotne-situacie  

11 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1644/5848.html  

http://slovensko.sk/sk/zivotne-situacie
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1644/5848.html
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prostredníctvom internetu; oznámenie o vyhotovení dokladu (občiansky preukaz, 
vodičský preukaz, cestovný pas) formou SMS.    

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 

• Názov služby - napr. podanie žiadosti o vydanie výpisu z listu vlastníctva 
• Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná - napr. zákon 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

• Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať - 
napr. okresný úrad.  

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide? 

• Priamy vplyv – taký vplyv na službu verejnej správy, ktorá sa posudzovaným návrhom 
zavádza alebo mení . Napr. zmena Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý môže 
priamo meniť spôsob vydávania výpisov z Registra trestov. 

• Nepriamy vplyv – taký vplyv na službu verejnej správy, ktorá nie je priamo 
ustanovená v posudzovanom návrhu , ale má na ňu vplyv. Napr. zmena Zákona č. 
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 
výšku správneho poplatku za vyhotovenie výpisu z Registra trestov a tým nepriamo 
ovplyvňuje službu vydávania výpisov z Registra trestov.     
 

Bod 7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 

7.2.1 Náklady 

• Priame finančné náklady – sú odvodené z konkrétnej priamej povinnosti previesť 
určitú sumu peňazí štátu alebo príslušnému orgánu verejnej správy (napr. poplatok za 
vystavenie stavebného povolenia, správne poplatky, registračný poplatok, a iné). 

- Zníženie/zvýšenie priamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – 
v porovnaní so súčasnosťou 

 
Príklad 
Zvýšenie správneho poplatku (t.j. zvýšenie priamych finančných nákladov) predstavuje 
negatívny vplyv na dostupnosť služby. Zníženie správneho poplatku (t.j. zníženie priamych 
finančných nákladov) predstavuje     
pozitívny vplyv na dostupnosť služby. 

• Nepriame finančné náklady – sú náklady, ktoré musí občan vynaložiť na vybavenie 
žiadosti alebo iného obdobného úkonu, ktoré síce nie sú priamo v platnej právnej 
úprave definované ako nevyhnutné pre dosiahnutie výsledku služby (napr. správne 
poplatky), ale bez ktorých by fakticky nebolo možné, aby občan vôbec mohol 
požiadať o vybavenie žiadosti alebo uskutočniť iný obdobný úkon (napr. zvýšené 
náklady na dopravu k miestu poskytovania služby, náklady nevyhnutné 
k zabezpečeniu prístupu k elektronickým službám, internetu). 

- Zníženie/zvýšenie nepriamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – 
v porovnaní so súčasnosťou 
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7.2.2 Časový vplyv  

Časový vplyv - čas potrebný na dosiahnutie požadovaného výsledku služby resp. na riešenie 
životnej situácie. Do času potrebného na riešenie sa započítava časový úsek od podania 
žiadosti na poskytnutie služby alebo iný obdobný úkon, ktorý smeruje k prvému kroku k 
začatiu konania pred orgánom verejnej správy až po finálny výsledok žiadanej služby, napr. 
od podania žiadosti o zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností až 
po vydanie výpisu z listu vlastníctva, od podania žiadosti o výpis z registra trestov do 
doručenia výpisu, od podania žiadosti o prevedenie verejnej listiny do elektronickej podoby 
zaručenou konverziou prostredníctvom notára alebo jednotného kontaktného miesta 
okresného úradu. Proces získania výsledku služby je komplexný súbor úkonov  zahŕňajúci 
viacero dotknutých subjektov. Čas potrebný na získanie požadovaného výsledku služby by 
mal preto obsahovať nielen čas stanovený zákonnou (resp. inou) lehotou, ale aj čas ktorý je 
potrebný na zabezpečenie jednotlivých povinných náležitostí (podkladových 
dokumentov/potvrdení/rozhodnutí) k dosiahnutiu výsledku služby.  

Príklad 
Pri podaní žiadosti o získanie vodičského preukazu sa do času potrebného na vybavenie 
započítava: 
f) Získanie zdravotnej spôsobilosti (1 deň).  
g) Absolvovanie vodičského kurzu v autoškole (0 až 12 mesiacov).  
h) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (povinnosť autoškoly v lehote do 6 mesiacov 

od ukončenia vodičského kurzu podľa § 80 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I zákona č. 430/2015) 
kurzu).   

i) Skúška musí byť vykonaná do 6 mesiacov od určenia prvého termínu (dopravný 
inšpektorát určí termín do 30 dní), s možnosťou predĺženia termínu maximálne 
o 3 mesiace zo závažných dôvodov (§ 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

j) Žiadosť o vydanie vodičského preukazu (najskôr v deň udelenia vodičského oprávnenia 
môže byť požiadané o vydanie vodičského preukazu – v lehote do 30 dní, alebo na 
výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 
2 pracovných dní, pričom správny poplatok sa vyberie do výšky štvornásobku príslušnej 
sadzby v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov).  

 
Výsledným časom potrebným na získanie vodičského preukazu je interval vypočítateľný 
podľa lehôt vyššie uvedených platných právnych predpisov.  
 

- Zvýšenie času  vybavenia požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou  
- Zníženie času  vybavenia požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou 

 
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  
  
Špecifikácia skupiny - identifikovanie konkrétnej skupiny občanov, napr. držiteľov 
vodičského oprávnenia, držiteľov občianskych preukazov, držiteľov cestovných pasov, 
vlastníkov nehnuteľností, vlastníkov motorových vozidiel.  

Veľkosť skupiny - určí sa v zmysle počtu občanov dotknutých zmenou. 
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Občan – v kontexte tejto analýzy fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť 
alebo inú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba.   
 
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti 
alebo zanikajú už existujúce povinnosti?   
 

• Nové povinnosti - nové povinné úkony alebo náležitosti, ktoré sú vyžadované od 
občana k vybaveniu jeho  požiadavky (napr. predloženie dokumentu alebo zavedenie 
novej oznamovacej povinnosti) pričom podľa aktuálne platnej právnej úpravy uvedenú 
povinnosť občan nemá.  

• Zanikajúce povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré v porovnaní s aktuálne 
platnou právnou úpravou návrh už nevyžaduje a tým znižuje administratívnu záťaž 
občana. Napr. zánik povinnosti fyzickej prítomnosti občana pri vybavovaní služby za 
predpokladu možnosti vybavenia žiadosti elektronickou podobou. 
 

Bod 7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 

Proces verejnej správy - súbor vecne súvisiacich a procesne nadväzujúcich úkonov verejnej 
správy v rámci vybavovania služby pre občana, ktorý môže zahŕňať úkony viacerých 
dotknutých subjektov verejnej správy (pozn. subjektmi verejnej správy v kontexte tejto 
analýzy nie sú napr. dôchodkové správcovské spoločnosti a životné poisťovne).   

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy? 

Subjekty verejnej správy zúčastnené na procese poskytnutia služby – subjekty, ktoré sú 
poskytovateľom služby alebo sú povinne alebo fakultatívne zúčastnené na procese 
poskytnutia služby vytváraním špecifických výstupov pre občana alebo poskytovateľa služby.   

Príklad 

Pri životnej situácií zmeny trvalého pobytu je subjektom poskytujúcim službu mestský alebo 
miestny úrad, ktorý priamo túto zmenu vykoná a subjektom účastným procesu poskytnutia 
služby môže byť aj okresný úrad, ktorý k možnosti uskutočnenia služby vydá výpis z listu 
vlastníctva. Občan je následne povinný požiadať Policajný zbor o vydanie nového dokladu 
totožnosti z dôvodu zmeny trvalého pobytu. 

 
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové 
povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?    
 

• Nové povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré je potrebné realizovať 
pri vybavovaní požiadavky občana (napr. zavedenie novej oznamovacej alebo 
evidenčnej povinnosti) pričom podľa aktuálne platnej právnej úpravy uvedenú 
povinnosť subjekt verejnej správy nemá.  

• Zanikajúce povinnosti - povinné úkony alebo náležitosti, ktoré v porovnaní s aktuálne 
platnou právnou úpravou návrh už nevyžaduje a tým zjednodušuje realizáciu procesu. 
Napr. ak možnosť doručenia dokumentu občanovi v elektronickej podobe ruší 
povinnosť zasielania dokumentu v listinnej podobe.  
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Zdroje:  

Pri procese posudzovania vplyvov na služby verejnej správy pre občana je možné získať 
informácie a údaje napríklad z nasledujúcich zdrojov:  

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtové a príspevkové 
organizácie12, a  
preddavkové organizácie (t.j. krajské riaditeľstvá Policajného zboru, krajské 
riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné úrady), 

• orgány a inštitúcie verejnej správy, 
• Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12 § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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Výročná  správa Inovačného fondu n. f.  za  rok  2015 
 
 

1.  Úvod. 
 Neinvestičný fond Inovačný fond n. f., so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava vznikol 

dňa 28. 08. 1997, bol zaregistrovaný Krajským úradom v  Bratislave pod registračným 
číslom OVVS-501/49/97-NF. 

 
 Účel neinvestičného fondu je:  

- Podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým  
urýchliť inovačný rozvoj v Slovenskej republike, 
- Osobitnú pozornosť venuje fond podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné 
oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.   

 
 Správna rada prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila dňa 30. 03. 2016 

predloženú výročnú správu  za rok 2015. 
                                                                                   
2.  Prehľad  činností  vykonávaných  v  hodnotenom  období  v roku  2015  s  uvedením  

vzťahu k účelu fondu. 
 

 Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou 
fondu a správkyňou fondu.  

 V hodnotenom období, t. j. v roku 2015, fond pokračoval v činnostiach stanovených 
Štatútom fondu v nasledujúcom rozsahu: 
 

 Pre podporu inovačných  projektov fond  poskytol v roku 2015 riešiteľom: 
a) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na  riešenie projektu „Inovácia 

technológie laserového zvárania komponentov prevodoviek pre automobilový 
priemysel“, (zmluva č. 1/2014 -  NFV) 2. tranžu pre rok 2015 vo výške 200.000,- 
EUR. 

 
b) EVPÚ a. s., Trenčianska 19, Nová Dubnica,  na  riešenie projektu „Vývoj technológie 

čistenia procesného plynu vzniknutého splynovaním komunálneho odpadu, realizácia 
a poloprevádzkové overenie rozhodujúcich uzlov predmetnej technológie“,  (zmluva 
č. 2/2014 – NFV) 2. tranžu pre rok 2015 vo výške 250.000,- EUR 
 

c) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na  riešenie projektu „Inovácia 
elektronóvolúčového komplexu na zváranie komponentov z tlakových hliníkových 
zliatin“, (zmluva č. 1/2015 -  NFV) 1. tranžu pre rok 2015 vo výške 150.000,- EUR. 
 

d) ZTS – Výskumno-vývojový ústav Košice a. s., Južná trieda 95, Košice, na riešenie 
projektu „Inovácia mobilných mostov typu AM 50“, (zmluva č. 2/2015-NFV) 1. 
tranžu pre rok 2015 vo výške 150.000,-EUR. 
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3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok  

audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom 
 Fond vedie podvojné účtovníctvo, ktoré spolu s výrokom audítora tvorí prílohu Výročnej 

správy. 
                                                                            
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu. 
 Fond  v  roku  2015  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu. 

 
5. Prehľad  príjmov  podľa  zdrojov  a  ich  pôvodu a prehľad výdavkov v členení 

podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu 
fondu 

 
     Hospodárenie fondu   
       

      Počiatočný stav fin. prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch       990.678,92  EUR 
 

 Príjmy  za rok 2015                                                                                     868.182,82 EUR 
       V tom vrátené fin. výpomoci - istina                                                          832.500,00 EUR 
       Úroky z poskytnutých fin. výpomocí                                                            35.615,03 EUR 
       Prijaté bankové úroky                                                                                          67,79 EUR 
 

      Výdavky  za rok 2015                                                                                  753.935,49 EUR 
     V tom poskytnuté finančné výpomoci                                                         750.000,00 EUR 
 

     Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015                                                               0 EUR 
      Konečný zostatok na bankovom účte k  31. 12. 2015                               1.104.926,25 EUR 
 

      Konečný zostatok  spolu  k  31. 12. 2015                                                 1.104.926,25 EUR 
      Prírastok za rok 2015                                                                                   114.247,33 EUR 
 

      Náklady  na správu fondu za rok 2015                                                            2.247,49 EUR 
       v tom:  materiál,                                                                                               25,00 EUR 
           služby,                                                                                             2.064,37 EUR 
          dane, poplatky                                                                                    157,34 EUR 
 
 Náklady spolu                                                                                                 2.247,49 EUR 
      Výnosy spolu                                                                                                35.614,55 EUR 
 

      Hospodársky výsledok                                                                                  33.367,06 EUR 
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6.  Stav  majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2015. 
 Majetok fondu pozostáva z pohľadávok vo výške                                   1.563.568,44 EUR 
       V tom opravné položky k pohľadávkam ZŤS Dubnica                             -162.650,20 EUR 
       Finančné prostriedky na bankovom účte vo výške                                  1.104.926,25 EUR 
 Majetok spolu                                                                                           2.501.239,01 EUR 
 Záväzky spolu                                                                                                    264,07 EUR 
       Vlastné imanie                                                                                          2.500.974,94 EUR 
 
 V tom: Základné imanie                                                                                  1.726,08 EUR 
                   Ostatné fondy                                                                               1.659.695,94 EUR 
                   HV min. rokov                                                                                806.185,86 EUR 
                   HV r. 2015                                                                                         33.367,06 EUR 
 
Vo veci pohľadávky Inovačného fondu, n. f. voči ZŤS Dubnica vykonáva správca konkurznej 
podstaty úkony k ukončeniu konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu. 
S dlžníkom Bukóza Invest, s.r.o. bol, na základe predloženej žiadosti, podpísaný splátkový 
kalendár. 
 
7. Zmeny  vykonané v štatúte a v zložení  orgánov, ku ktorým  došlo v hodnotenom 

období. 
 

 V roku 2015 nedošlo k zmenám v Štatúte Inovačného fondu n. f. 

Orgány fondu v roku 2015 pracovali v nasledovnom zložení: 
 

Dozorná rada fondu: 
1.  Ing. Jozef Velebný, predseda  
 menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 
 odvolací dekrét č. 20487/2015-1000-54018, zo dňa 5. novembra 2015 

menovací dekrét č. 20487/2015-1000-54020 zo dňa 5. novembra 2015 
 

2.  Ing. Lýdia Šimorová, člen 
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014 
 

3.  Ing. Miroslav Novodomec – člen 
 menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 
 
Správna rada fondu: 
1. Ing. Igor Chovan – predseda 

            menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 
 

2. Ing. Martin Hlinka, člen 
menovací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011 
odvolací dekrét č. 12051/2014-1000-9891, zo dňa 27. februára 2014 
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014 
odvolací dekrét č. 20487/2015-1000-32284, zo dňa 8. júla 2015 
 
Ing. Jozef Fajták, člen 
menovací dekrét č. 20487/2015-1000-32285 zo dňa 8. júla 2015 
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3. Ing. Peter Osvald, člen 

menovací dekrét č. 2774/2014-1000-35858 zo dňa 24. septembra 2014 
odvolací dekrét č. 15512/2015-1000-16573 zo dňa 7. apríla 2015 
 
Ing. Vladimír Turček, PhD., člen 
menovací dekrét č. 15512/2015-1000-16574 zo dňa 7. apríla 2015 
 

4. Ing. Marta Bagínová, členka 
  menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 
 

5. Mgr. Michaela Kučerová, členka 
  menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 
  odvolací dekrét č. 20487/2015-1000-54018, zo dňa 5. novembra 2015 
   
  Ing. Peter Balík, M. A., člen 
  menovací dekrét č. 20487/2015-1000-54020, zo dňa 5. novembra 2015 

 
6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka 

menovací dekrét č. 1988/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013 
 

7. Ing. Igor Tomašovič, člen 
  menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 
 

 
Správca fondu: 

 
        Ing. Alena Janatová  

Na základe jednomyseľného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na 
zasadnutí dňa 22. novembra 2013, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu 
Inovačného fondu n. f. na nové trojročné funkčné obdobie v termíne do 22. novembra 
2016. 
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Zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia v roku 2016 
 

 
Číslo 

rozhodnutia 
Dátum 

Žiadateľ Fyzická osoba / členovia 
štatutárneho orgánu 

Umiestnenie 
zariadenia Charakteristika zariadenia 

Tepelný 
výkon 
(MW) 

Elektrický 
výkon 
(MW) 

15230/2016-
4100-08636 
18. 02. 2016 

eustream, a.s., 
Votrubova 11/A,  

821 09 Bratislava, 
IČO 35 910 712 

predseda predstavenstva: 
Ing. Tomáš Mareček, 

podpredseda predstavenstva: 
Ing. Robert Hančák, 

členovia predstavenstva: 
Ing. Miroslav Bodnár, Mgr. 
Kamil Peteraj, Ing. Mirek 

Topolánek. 

katastrálne územie 
obce Veľké Kapušany 

Úprava technologického 
zariadenia KS01, ktorá je 

súčasťou stavby Prepojovací 
VTL plynovod Poľsko – 

Slovensko a rieši rozšírenie 
KS01 o nové kompresorové 

jednotky s elektrickým 
pohonom – ES4/5 vrátane 

nových staničných vstupných a 
výstupných zberných potrubí a 

ich napojenie na existujúce 
potrubné rozvody KS01 

    

16184/2016-
4100-12767 
14. 03. 2016 

eustream, a.s., 
Votrubova 11/A,  

821 09 Bratislava, 
IČO 35 910 712 

predseda predstavenstva: 
Ing. Tomáš Mareček, 

podpredseda predstavenstva: 
Ing. Robert Hančák, 

členovia predstavenstva: 
Ing. Miroslav Bodnár, Mgr. 
Kamil Peteraj, Ing. Mirek 

Topolánek. 

katastrálne územie 
obce Veľké Kapušany, 

okres Michalovce 

Vybudovanie prepoja VTL 
plynovodov z existujúcej 

kompresorovej stanice KS 01 - 
Veľké Kapušany na existujúci 
VTL plynovod, prechádzajúci  

v blízkosti KS 01 - Veľké 
Kapušany a vstupnej čistiacej 
(ježkovacej) komory plynu na 

KS01 pre zabezpečenie čistenia 
potrubného plynovodného 

systému 

    

17542/2016-
4100-18854 
29. 03. 2016 

eustream, a.s., 
Votrubova 11/A,  

821 09 Bratislava, 
IČO 35 910 712 

predseda predstavenstva: 
Ing. Tomáš Mareček, 

podpredseda predstavenstva: 
Ing. Robert Hančák, 

členovia predstavenstva: 
Ing. Miroslav Bodnár,  

katastrálne územie 
obce Ruská, okres 

Michalovce, v 
existujúcom areály 

HPS 02 

Prestavba hraničnej preberacej 
stanice (HPS) Ruská, ktorá je 
súčasťou projektu ET/16302 

Rekonštrukcia VTL plynovodu 
KS01 - hranica SK/UA. Zahŕňa 

likvidáciu existujúcej HPS 
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Mgr. Kamil Peteraj, Ing. 
Mirek Topolánek. 

(HPS 02) a vybudovanie 
diaľkovo riadenej obojsmernej 

bezobslužnej hraničnej 
preberacej stanice  umožňujúcej 

meranie kvality a množstva 
pretečeného zemného plynu. 

 
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Javorka, sekcia energetiky MH SR 
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