
 

 

 

 

 

 
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 
2016/05/001 
 
V Bratislave dňa 05.05.2016 
 

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 04.05.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026. 
 
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 pozitívny aj negatívny vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
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. 

 
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 
2016/05/010 
 
V Bratislave dňa 10.05.2016 
 

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 06.05.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 
 
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. 
 
SBA vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky k predloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie: 
 

 Predkladateľ by sa mal pokúsiť konkretizovať predpokladané nepriame finančné náklady v 
„Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie“ súvisiace s rozdielom potenciálneho príjmu zníženého 



 

 
 

 

o dodatočné náklady vznikajúce z realizácie stanovených záväzkov a finančnej náhrady 
poskytnutej podľa § 61e zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v prípade obmedzenia 
bežného obhospodarovania. 
 

 
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 
2016/05/018 
 
V Bratislave dňa 18.05.2016 
 

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 16.05.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti 
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii 
Slovenska 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 
bude mať vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, ktorý je reálne vyhodnotený predkladateľom 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 



 

 
 

 

V súlade s bodom 7.6 ods. 3 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná 
metodika“) vyslovuje SBA nesúhlasné stanovisko z dôvodu, že predkladateľ nevykonal posúdenie 
vplyvov v rámci procesu ustanovenom Jednotnou metodikou v dostatočnom rozsahu.  
 
Postup pre vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá je povinnou súčasťou 
materiálu ak je v Doložke vplyvov identifikovaný pozitívny či negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, 
je súčasťou Metodického postupu pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie ako aj časti  III. 
Jednotnej metodiky. SBA má za to, že v časti „Vyhodnotenie konzultácií“ materiálu Analýza vplyvov na 
podnikateľské prostredie predkladateľ tieto postupy nedodržal a preto vznáša nasledujúce obyčajné 
pripomienky k predloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie: 
 
V časti 3.2 Metodického postupu pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie sa uvádza, že „pre 
uskutočnenie konzultácií je vhodné využiť odporúčania ku konzultáciám v časti III. Jednotnej 
metodiky.“.  
 
Jedným z odporúčaní je „nájsť rovnováhu medzi protichodnými záujmami“ k čomu nedošlo, nakoľko nebol 
akceptovaný žiaden z alternatívnych návrhov konzultujúcich subjektov, napriek skutočnosti, že medzi 
alternatívnymi návrhmi boli predložené aj také, ktoré by umožnili „dosiahnuť cieľ sledovaný navrhovanou 
právnou úpravou“ (napr. ponechanie úpravy výšky sadzby úhrady v zákone), čím predkladateľ argumentuje 
v  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti Vyhodnotenie konzultácií pri odmietnutí zohľadniť 
akýkoľvek predložený alternatívny návrh. Pri predložení tzv. alternatívneho návrhu v Teste vplyvov na malé 
a stredné podniky (MSP) postupovala SBA v súlade so zákonným vymedzením alternatívnych možností v 
Metodickom postupe pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, návrhu zákona o podpore MSP ako 
i oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov - „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu SEK (2008) 2101, 
SEK (2008) 2102, odporúčaním Komisie č. 2003/361/ES. 
 
Ďalšou zo zásad a odporúčaní, ktorú predkladateľ opomenul je zváženie zavedenia „zjednodušených 
režimov pre malé a stredné podniky a najmä mikropodniky v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre 
Európu a zásadou „najskôr myslieť v malom““. Zjednodušené režimy môžu byť pritom vo forme výnimiek z 
povinností, prechodných období, znížených sadzieb, zjednodušených formulárov a podobne, pričom takto 
formulované alternatívne návrhy boli predložené.  
 
A v neposlednom rade bolo opomenuté odporúčanie držať sa princípu „Jednu pridať, jednu zrušiť“, ktorý 
spočíva v tom, že za každú novú záťaž, ktorá vyplýva z novej regulácie, by mala byť odstránená záťaž 
minimálne v rovnakej výške. 
 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené pripomienky 
žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

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 
2016/05/010 
 
V Bratislave dňa 18.05.2016 
 

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 11.05.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení riadneho predbežného 
stanoviska, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o 
zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami. 
 
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 zároveň uvádza, že k doložke a k analýze vplyvov má nasledujúce námietky a pripomienky: 

 



 

 
 

 

- Predkladateľ neposkytol Ministerstvu hospodárstva SR predbežnú informáciu o príprave materiálu 
v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky.  
 

- Predbežné pripomienkové konanie (ďalej len „PPK“) k posudzovanému materiálu neprebehlo, 
nakoľko predkladateľ predložil materiál priamo do medzirezortného pripomienkového konania 
(ďalej len „MPK“). Pripomíname, že PPK musí byť vykonané vždy, pokiaľ ide o materiál, na ktorý 
sa vzťahuje Jednotná metodika podľa ustanovení bodu 2 Jednotnej metodiky a zároveň v ňom 
predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov v zmysle bodu 7.1 Jednotnej metodiky.   
 

- V časti „Administratívne náklady“ nevyužil predkladateľ jednotné predpoklady zakomponované 
do kalkulačky nákladov dostupnej na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR ohľadom 
Fondu pracovnej doby za priemerný pracovný mesiac. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľovi odporúčame dôsledné prepracovanie analýzy vplyvov. 
 
 

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 
2016/05/017 
 
V Bratislave dňa 22.07.2016 
 

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 21.07.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 
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 
bude mať aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ označil v Doložke vplyvov 
a zároveň kvalitatívne popísal tieto negatívne dopady v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Tieto 
negatívne dopady sa však netýkajú malých a stredných podnikov.  
 
SBA vzhľadom na horeuvedené neuplatňuje k materiálu 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 

 
 


