
 

 

 
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 
2019/01/017 
 
V Bratislave dňa 01.07.2019 
 

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 27.06.2019 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.   
 
SBA uplatňuje k predmetnému materiálu nasledovné obyčajné pripomienky: 
 

1. SBA oceňuje vyplnenie časti 7. Transpozícia práva EÚ v Doložke vybraných vplyvov, nakoľko 
táto býva zo strany predkladateľov často obchádzaná, a pre úplnosť odporúča dodať, že 



 

 

 

 

 

 

 

 

v danom prípade ide o tzv. minimalistickú transpozíciu, resp. o doslovnú transpozíciu, 
v prípade, že predkladateľ nemenil rozsah, resp. pôsobnosť smernice, ale text smernice 
striktne prebral do slovenského právneho poriadku.  

2. SBA rozumie argumentácii predkladateľa, prečo nie je možná kvantifikácia určitých nákladov, 
na druhej strane žiada o zahrnutie tých, ktoré sa kvantifikovať dá, do časti 3.3.4 Súhrnná 
tabuľka nákladov regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky 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 
2019/04/031 
 
V Bratislave dňa 28.06.2019 
 

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 25.06.2019 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.   
 
SBA uplatňuje k predmetnému materiálu nasledovné obyčajné pripomienky: 
 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie pozitívno-negatívneho vplyvu na MSP v Doložke 
vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu. Predkladateľ tým uvedie do 



 

 

 

 

 

 

 

 

súladu Doložku vybraných vplyvov s Analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko 
v Analýze uvádza vplyv na všetky kategórie podnikov. 

2. SBA žiada predkladateľa o vyčíslenie celkových nákladov regulácie na 1 podnikateľa 
v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, nakoľko predkladateľ vyčíslil 
administratívne náklady, ale celkové náklady regulácie vyznačil ako nulové.  

3. SBA žiada predkladateľa o kvalitatívny popis pozitívnych vplyvov v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie v časti 3.3. Náklady regulácie (napr. vypustenie povinnosti 
zdôvodňovať uzavretie zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky z dôvodu odstránenia 
národného goldplatingu a pod.). 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky 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 
2019/06/002 
 
V Bratislave dňa 17.06.2019 
 

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 14.06.2019 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška 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 pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktoré predkladateľ síce 
vyznačil v Doložke vybraných vplyvov, no zároveň nevypracoval príslušnú Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie, čím porušil ustanovenie bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené uplatňuje SBA k predmetnému materiálu nasledovné zásadné 
pripomienky: 
 

 SBA žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 

 SBA zároveň žiada predkladateľa o vyplnenie časti 5. Alternatívne riešenia Doložky vybraných 
vplyvov, nakoľko ani táto časť nie je vypracovaná v súlade s princípmi lepšej regulácie stanovenými 
Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. 

 
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 
2019/06/003 
 
V Bratislave dňa 18.06.2019 
 

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 14.06.2019 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 o minimálnych požiadavkách na 
interný systém bezpečnosti pacienta 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, a tým sa nestotožňuje s tvrdením 
predkladateľa, že uvedený materiál nezakladá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.  
 
V nadväznosti na vyššie uvedené uplatňuje SBA k predmetnému materiálu nasledovné zásadné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu, vrátane negatívneho vplyvu na MSP 
v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov s prihliadnutím na 
tvrdenie uvádzané v časti 3. Ciele a výsledný stav, a to, že sa „zavádza povinnosť 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“. 
 

 SBA zároveň žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v 
súlade s princípmi lepšej regulácie stanovenými Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných 
vplyvov. 

 
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 
2019/06/008 
 
V Bratislave dňa 01.07.2019 
 

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 25.06.2019 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. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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 uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 

 SBA odporúča predkladateľovi v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie zreteľným 
spôsobom vyznačiť, že ide o úsporu priamych finančných a administratívnych nákladov 



 

 

 

 

 

 

 

 

a to buď znamienkom mínus (-) alebo cez hviezdičku (*) pod tabuľkou uviesť, že ide o zníženie 
nákladov týkajúce sa cca 2300 podnikateľských subjektov.  

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


