
 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/001 
 
V Bratislave dňa 18.1.2016 
 

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 12.1.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Revízia stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a nové akčné plány na 
roky 2016 – 2018. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 



 

 
 

 

SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva 
SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/002 
 
V Bratislave dňa 18.1.2016 
 

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 14.1.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených 
síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia 
Slovenskej republiky  na účel vojenských cvičení v l. polroku 2016. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 



 

 
 

 

SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva 
SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/003 
 
V Bratislave dňa 18.1.2016 
 

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 14.1.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. plenárnom zasadnutí Medzivládnej vedecko-
politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby - IPBES (20. – 28. februára 2016, Kuala 
Lumpur, Malajzia). 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných pripomienok. 
 



 

 
 

 

SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva 
SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/005 
 
V Bratislave dňa 27.1.2016 
 

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 21.1.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na 
použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuch. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
transponuje legislatívu Európskej únie, konkrétne: 
 

- Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ Európskeho parlamentu a Rady 
2014/31/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. 



 

 
 

 

 
Nakoľko nedodržanie záväzku transponovať uvedenú smernicu do slovenského právneho poriadku by 
mohlo viesť k uplatneniu sankcií voči Slovenskej republike, pričom posudzovaný materiál je v súlade 
s princípom „no gold-plating“, SBA vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko bez zásadných 
pripomienok. 
 
SBA z tohto dôvodu oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedených materiálov 
nepovažuje za potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva 
SR. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/006 
 
V Bratislave dňa 26.1.2016 
 

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 25.1.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti predkladateľa o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v 
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
môže mať vplyv na prostredie malých a stredných podnikov napriek tomu, že predkladateľ žiaden takýto 
vplyv neidentifikoval. 
 



 

 
 

 

SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky; 
 

 konzultácie k príprave materiálu, ktoré predkladateľ uskutočnil, nespĺňajú náležitosti konzultácií 
s podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami v zmysle čl. 5.1. Jednotnej 
metodiky; 

 

 predkladateľ neidentifikoval žiaden vplyv materiálu na podnikateľské prostredie, obzvlášť na 
prostredie MSP. Posudzovaný materiál pritom ovplyvní žiadateľov o priame platby 
v poľnohospodárstve; 
 

 predkladateľ nevypracoval, resp. nepredložil analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
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 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
 
Naša značka 
2016/01/007 
 
V Bratislave dňa 26.1.2016 
 

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 25.1.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia vplyvov v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráci SR na rok 2016. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA preto vyjadruje svoje súhlasné čiastkové stanovisko. 
 
SBA súčasne vznáša nasledujúce zásadné pripomienky k materiálu: 
 



 

 
 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky; 
 

 PPK k posudzovanému materiálu neprebehlo, nakoľko predkladateľ predložil materiál priamo do 
MPK. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


