
 

 

 
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 
2018/12/010 
 
V Bratislave dňa 14.01.2019 
 

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 08.01.20189 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 dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 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 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: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) SBA okrem nižšie uvedených obsahových pripomienok k vyhodnoteniu vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje formálnu pripomienku k porušeniu procesu Jednotnej metodiky, ktorej bod 
7.1. ustanovuje povinnosť predkladateľa predložiť do predbežného pripomienkového 
konania každý materiál, ktorý predpokladá niektorý z vybraných vplyvov.  

 
b) Z obsahového hľadiska, t. j. spôsobu vyhodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie 

v priloženej Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na PP SBA žiada predkladateľa  
 
 

1. o vyznačenie negatívneho vplyvu na PP ako aj na MSP v časti 9. Vplyvy navrhovaného 
materiálu Doložky vybraných vplyvov, nakoľko uvedené zmeny v zakladajú negatívny vplyv na 
podnikateľské subjekty, vrátane MSP, vo forme počiatočných finančných nákladov na migráciu 
na nové frekvencie ako aj administratívnych nákladov spojených so žiadosťou o náhradu 
týchto nákladov. 
 

2. o uvedenie v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na PP 
namiesto „0“ ako vyjadrenia nákladov označenie „N/A“, nakoľko samotný predkladateľ vplyvy 
kvalitatívne popisuje, ale uvádza nemožnosť ich vyčíslenia. T. j.  náklady nie sú nulové („0“), ale 
aktuálne nevyčísliteľné („N/A“)  

 
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
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 
2019/01/002 
 
V Bratislave dňa 30.01.2019 
 

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 17.01.2019 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 dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 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, vrátane MSP. 
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
- vzhľadom na ich veľmi kvalitné tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne vypracovanie – 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 
2019/01/007 
 
V Bratislave dňa 16.01.2019 
 

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 10.01.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu 
s vínom 
 
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 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:  
 

3. o uvedenie počtu dotknutých podnikateľských subjektov zistiteľných na základe dostupných 
štatistík, 

4. o zapracovanie výsledku uskutočnených konzultácií v zmysle uvedených pracovných stretnutí 
a konzultácií so zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, a 
 
a jednu zásadnú pripomienku: 
 

1. o uvedenie kvantifikácie administratívnych úspor v zmysle pozitívnych vplyvov, ktoré predkladateľ 
vo vlastnom materiáli kvalitatívne popisuje, a ktoré sú vyznačené v príslušnej časti Doložky 
vybraných vplyvov, avšak bez ich vyčíslenia, do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 
Analýzy vplyvov na PP, a to minimálne na príklade úspor jedného podnikateľa s uvedením sumy 
a znamienka „+“. „0“ ako vyjadrenie úspor je nepresné, lebo uvedené vyjadruje úspory 
žiadne.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky a zásadnú pripomienku 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 
2019/01/009 
 
V Bratislave dňa 24.01.2019 
 

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 14.01.2019 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. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 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 sekundárny pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, pričom tento vplyv 
predkladateľ súčasne vyznačil a kvalitatívne popísal v priloženej Doložke vybraných vplyvov. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
2019/01/010 
 
V Bratislave dňa 24.01.2019 
 

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 14.01.2019 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. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci 
pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o 
automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z. 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. o uvedenie potenciálneho nákladu v podobe možnosti uloženia sankcie až do výšky 30 000 
eur, a to aj opakovane, v prípade nesplnenia povinnosti do časti 3.3.1 Priame finančné náklady 
a súčasne o zahrnutie tohto nákladov do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, 

6. o uvedenie kvantifikácie administratívnych nákladov spočívajúcich vo vypĺňaní 
elektronického formulára a jeho zasielaní príslušnému orgánu, a to aspoň príkladom na 1 
podnikateľa. Pri vyčíslení týchto nákladov SBA odporúča predkladateľovi využiť kalkulačku 
nákladov regulácie, ktorá je zverejnená na webstránke Ministerstva hospodárstva SR, 

7. v súvislosti s vyššie uvedeným o zmenu výšky nákladov v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov 
regulácie z „0“ na konkrétnu sumu, nakoľko predpokladané náklady v zmysle popisu nie sú nulové 
(„0“), a 

8. o identifikáciu pozitívnych vplyvov v nadväznosti na vyznačenie pozitívno-negatívnych vplyvov 
daného materiálu v Doložke vybraných vplyvov, nakoľko v Analýze vplyvov na PP nie sú tieto 
pozitívne vplyvy ani po kvantifikačnej, ani kvalitatívnej stránke vyjadrené. 

  
a jednu obyčajnú pripomienku: 
 

2. v zmysle ktorej žiada predkladateľa o uvedenie výsledku konzultácií, ktoré sa uskutočnili 
s vybranými podnikateľskými subjektami a s verejnosťou, do časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií. 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty


 

 

 
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 
2019/01/011 
 
V Bratislave dňa 21.01.2019 
 

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 16.01.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
301/2007 Z. z. a č. 83/2015 Z. z. 
 
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 vybraných vplyvov a kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu zásadnú 
pripomienku: 
 

c) Z obsahového hľadiska, t. j. spôsobu vyhodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie 
v priloženej Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na PP SBA žiada predkladateľa  
 
 

9. o uvedenie v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na PP 
namiesto „0“ ako vyjadrenia nákladov označenie „N/A“, nakoľko samotný predkladateľ vplyvy 
kvalitatívne popisuje, ale uvádza nemožnosť ich vyčíslenia. T. j.  náklady nie sú nulové („0“), ale 
aktuálne nevyčísliteľné („N/A“).  

 
  

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
pripomienku 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 
2019/01/011 
 
V Bratislave dňa 30.01.2019 
 

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 25.01.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného opätovného predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
301/2007 Z. z. a č. 83/2015 Z. z. 
 
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 vybraných vplyvov a kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje žiadne pripomienky, nakoľko predkladateľ zapracoval pripomienky vznesené v rámci 
predbežného pripomienkového konania.  

  
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 
2019/01/018 
 
V Bratislave dňa 05.02.2019 
 

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 23.01.2019 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. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 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 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani 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 
2019/01/021 
 
V Bratislave dňa 31.01.2019 
 

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 30.01.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia 
štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku 
liečiva 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 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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z obsahového hľadiska, t. j. spôsobu vyhodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie v priloženej 
Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, SBA žiada predkladateľa:  
 

10. o uvedenie kvalitatívneho popisu vrátane kvantifikácie nákladov v časti 3.3 Náklady 
regulácie, keďže, ako sám predkladateľ uvádza, náklady zníženia alebo úplnej eliminácie doplatku 
budú znášať držitelia registrácie, 

11. v súvislosti s vyššie uvedeným o uvedenie výšky týchto nákladov v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka 
nákladov regulácie, a to vo forme nákladov na 1 podnikateľa, ako aj nákladov na celé podnikateľské 
prostredie, ktorých výšku predkladateľ bude vedieť určiť, keďže uvádza presný počet dotknutých 
podnikateľských subjektov, a 

12. o identifikáciu pozitívnych vplyvov v nadväznosti na vyznačenie pozitívno-negatívnych vplyvov 
daného materiálu v Doložke vybraných vplyvov, nakoľko pozitívne vplyvy nie sú ani po 
kvantifikačnej, ani po kvalitatívnej stránke v prílohách k materiálu vyjadrené. 

  
a jednu obyčajnú pripomienku: 
 

3. v zmysle ktorej žiada predkladateľa o uvedenie výsledku konzultácií, ktoré sa uskutočnili 
s vybranými podnikateľskými subjektami, do časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií. 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 


