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Agenda
1. Kde sa nachádzame v téme

2. Kam sme sa posunuli

3. Čo aktuálne z pozície 
ministerstva riešime

4. Plány pre ďalší rozvoj témy



Dôvod 
stretnutia
• Metodika ex post 

hodnotenia regulácií 

• Povinnosť vypracovať pilotný 
projekt T: 31.12.2020

• Legislatívne útvary majú 
cenné skúsenosti 



„Významný posun v kvalite 
regulačného prostredia v SR 
môžeme dosiahnuť iba 
spoluprácou všetkých 
zainteresovaných subjektov.“



Prečo je ex 
post dôležité Potrebujeme vedieť: ako regulácie 

fungujú v prostredí: 
1. či splnili svoj cieľ,
2. či ho splnili efektívne, 
3. aké sú ich reálne vplyvy
4. či z regulácií nevznikli 

nezamýšľané dôsledky, ktoré 
neboli predvídané



Výhody pre 
predkladateľov

Benefity ex post hodnotenia pre predkladateľov = Možnosť 
prezentovať svoju prácu v pozitívnom svetle

 Výborná a objektívna spätná väzba na fungovanie právnych 
predpisov v praxi

 Možnosť prezentovania (pozitívnych) výsledkov fungovania 
právnych predpisov v prostredí na základe objektívnej 
a dátami podloženej analýzy

 Zabezpečí, aby bola spätne vyhodnotená opodstatnenosť 
všetkých regulácií (aj tých, ktoré prostredie vníma ako 
nadmernú byrokraciu) 

 Ex post hodnotenie ako podklad pre vystúpenia na rôznych 
podujatiach, do médií a pod.

 Argumentácia pri rokovaní s inými rezortmi
 Argumentácia pri komunikácii s podnikateľmi



1. Úloha MH SR
2. SR je spomedzi 36 

členských krajín 
štvrtá od konca v 
indikátore ex post 
hodnotenie 
zákonov

3. Súčasná situácia je v 
tejto oblasti hlboko 
pod priemerom 0,00
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Ako? 

01    | Definovanie problému

02    | Stanovenie cieľa

03    | Merateľné indikátory

04    | Kvalitné posúdenie vplyvov



01    | Vymedzenie

02    | Právo

03    | Povinnosť

04    | Sankcia

Každý právny predpis 
sa dá rozložiť na 4 
základné tipy regulácií: 



17.2.2020

1. Stretnutie PS

Predstavenie pilotných 
projektov

Prezentácia pilotného 
projektu MH SR

04/2020

06/2020

2. Stretnutie PS

Ukážka postupu pri 
hodnotení sématnického
rozkladu. Ako vyplniť 
formulár ex post 
hodnotenia

09/2020

31.12.2020

Realizácia opatrení

Odovzdanie výstupov. 



II. polrok 

• vyhodnocovanie výstupov 
z pilotných projektov

• aktualizácia metodiky pre ex 
post hodnotenie existujúcich 
regulácií

• zváženie zavedenia princípu one-
in one-out v podmienkach SR



Spojiť 
kľúčových 
hráčov

Lepšia regulácia je 
prierezová téma



SPOLOČNÁ
CESTA

SPOLOČNÝ
SLOVNÍK


