
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/01/001 
 
V Bratislave dňa 12.02.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 08.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 
Z obsahového hľadiska, t. j. spôsobu vyhodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie v priloženej 
Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, SBA žiada predkladateľa:  
 

1. o vyznačenie vplyvu materiálu s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov, nakoľko v na to určenej 
časti predkladateľ nezačiarkol ani jednu z možností, 

2. o zaradenie poplatku za vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie a ďalšie s tým súvisiace 
poplatky do časti 3.3.1 Priame finančné náklady, nakoľko poplatky patria do tejto časti nákladov 
regulácie a v časti 3.3.3 Administratívne náklady ponechať tie, ktoré súvisia s informačnými 
povinnosťami, ako napr. predkladanie potrebných žiadostí a k nim prislúchajúcich dokladov 
či ďalšie nanovo zavádzajúce sa povinnosti zo strany žiadateľa, a 

3. o zahrnutie nákladov za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, ak je žiadateľom 
právnická osoba, do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, nakoľko ide o rozdielnu 
výšku ako v prípade žiadateľa – fyzickú osobu.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/01/019 
 
V Bratislave dňa 11.03.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 28.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ podrobne 
popísal a tiež vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA uvádza, že  k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/001 
 
V Bratislave dňa 18.02.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 06.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, ktorý predkladateľ 
vyznačil v Doložke vplyvov a kvalitatívne popísal a prostredníctvom modelovej situácie aj čiastočne 
kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje žiadne pripomienky.  



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/003 
 
V Bratislave dňa 21.02.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 8.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
zásadnú pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, 
nakoľko podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov aj 
v prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, je povinný 
vypracovať túto analýzu. 
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/012 
 
V Bratislave dňa 04.03.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 19.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
 
SBA uvádza, že  k Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne 
pripomienky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/013 
 
V Bratislave dňa 28.02.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 19.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 
elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, konkrétne na podniky priemyselnej výroby s 
vysokou elektroenergetickou náročnosťou 
 
SBA uvádza, že  k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovnú obyčajnú 
pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie pozitívneho vplyvu na podnikateľské prostredie 
v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu. 
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/019 
 
V Bratislave dňa 05.03.2019 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu 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 „SBA“), bola dňa 21.02.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona o akvakultúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, 
vrátane vyznačenia negatívneho vplyvu na MSP, v Doložke vybraných vplyvov, nakoľko 
materiál zakladá nielen pozitívny, ale aj negatívny vplyv, ktorý predkladateľ uvádza aj v Dôvodovej 
správe.  

2. SBA žiada predkladateľa o doplnenie časti 3.3 Náklady regulácie v Analýze vplyvov na PP 
o kvantifikáciu negatívneho vplyvu na MSP, ktorý spočíva vo viacerých povinnostiach 
dotknutých podnikateľských subjektov – od povinnosti registrácie a získania oprávnenia na výkon 
akvakultúry, poskytovania údajov o akvakultúre, zavedenia karantény či sankcie za porušenie 
povinností ustanovených návrhom tohto zákona.  
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku.  
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


