
 

 

 

 

 

 
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 
2015/11/001 
 
V Bratislave dňa 6.11.2015 
 

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 2.11.2015 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: 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 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 nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
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. 
 



 

 
 

 

SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie
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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 
2015/11/002 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

Jedenkrát 
 
Prílohy:   Výsledok meraní administratívnych nákladov MSP 
 
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 2.11.2015 doručená žiadosť 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o vykonanie testu malých a stredných podnikov (ďalej 
len ako „test MSP“), ktorý by sa týkal nasledujúcej veci: 
 
Žiadosť o udelenie investičnej pomoci pre obchodné spoločnosti: 
 

1) AirBerlin technik Slovakia s.r.o. 
2) CEMM THOME SK, spol. s r.o. 
3) GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 
4) Hyunnam SK s.r.o. 
5) KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. 
6) OSRAM, a.s. 
7) MATADOR Automotive Vráble, a.s. 

 
SBA sa k žiadosti o vykonanie testu MSP vyjadruje takto. 
 



 

 
 

 

II. 
 

SBA si na úvod dovoľuje pripomenúť povahu a účel testu MSP, ktorého vykonanie predkladateľ vyššie 
označených materiálov žiada. 
 
Test MSP je komplexný postup pozostávajúci z 1) identifikácie možných vplyvov na prostredie malých 
a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), 2) konzultácií so zástupcami dotknutých malých a stredných 
podnikov, 3) merania identifikovaných vplyvov, 4) vyhodnotenia záverov a vypracovania návrhov 
alternatívnych riešení s priaznivejším dopadom na MSP. 
 
Pokiaľ ide o identifikáciu vplyvov, SBA nepochybuje, že posudzované materiály (resp. ich schválenie 
a následná realizácia), ovplyvnia prostredie MSP negatívnym i pozitívnym spôsobom. 
 
Vytvorenie nových pracovných miest na jednej strane povedie k čiastočnému presunu pracovnej sily od 
dotknutých MSP v regióne k príslušnému žiadateľovi o investičnú pomoc, na strane druhej, dobrovoľné 
ukončenie niekoľkých pracovných pomerov zo strany zamestnancov nevytvorí u MSP dodatočné náklady 
na odstupnom či odchodnom. Uvoľnené pracovné pozície môžu byť následne opätovne obsadené 
dostupnou pracovnou silou. Ďalším z vplyvov na prostredie MSP, ktorý možno vyhodnotiť ako pozitívny, 
je čiastočná distribúcia novovytvorených miezd na tovar a služby poskytované práve dotknutými MSP. 
 
Posúdenie vplyvov z hľadiska zmien v konkurencieschopnosti je v danom prípade irelevantné, nakoľko 
žiadatelia o investičnú pomoc nespadajú do kategórie MSP a nepôsobia na rovnakom relevantnom trhu.  
 
Vzhľadom na to, že bilancia medzi prínosmi a nákladmi, ako i konkrétne dôsledky vyššie popisovaného 
multiplikačného efektu spojeného s vytvorením nových pracovných miest sa nedajú spoľahlivo určiť, ani 
vykonanie kvalifikovaného testu MSP, ktorý by tieto dôsledky jasne kvantifikoval, nie je prakticky možné. 
 
Kalkulácia nákladov posudzovaného materiálu v rámci testu MSP totiž vychádza z metodiky 
štandardného nákladového modelu (Standard Cost Model - SCM). Jej podstatou je rozklad 
posudzovaného materiálu do súboru menších, ľahšie merateľných komponentov – povinností, 
s následným nákladovým vyjadrením ich plnenia. Príkladom takéhoto rozkladu a merania je posúdenie 
vplyvu povinnosti zamestnávateľa vyplniť a podať registračný list zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne. 
Pri takejto povinnosti (ako i jej zmenách) možno stanoviť časovú náročnosť, cenu za normominútu 
vypočítanú v zmysle aktuálnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ako i počet dotknutých 
podnikateľských subjektov. 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zatiaľ čo kalkulácia vplyvov povinnosti podnikateľa vyplniť a podať 
registračný list zamestnávateľa je objektívne možná, spoľahlivá kalkulácia vplyvov investičnej pomoci na 
prostredie MSP nepripadá do úvahy. Jedinou merateľnou položkou by tak ostali administratívne 
náklady MSP, ktoré sú spojené s ukončením a následným znovuobsadením takého množstva 
pracovných miest, aké žiadateľ o investičnú pomoc na základe získanej pomoci skutočne vytvorí. 
Túto položku SBA kvantifikovala a výsledok svojich meraní prikladá ako samostatnú prílohu k tomuto 
stanovisku. SBA však súčasne upozorňuje, že vykonané merania nemajú povahu testu MSP. 
 
Čo sa týka konzultácií s podnikateľskými subjektmi, tieto primárne vyžadujú identifikáciu dotknutých 
podnikateľských subjektov. V prípade posudzovaného materiálu však nemožno určiť, ktorých MSP sa 
vytvorenie nových pracovných miest skutočne dotkne. Ak by bol za množinu dotknutých podnikateľských 
subjektov považovaný súhrn všetkým MSP v regióne, vykonanie konzultácií a vyvodenie relevantných 
záverov by v termíne od 3.11.2015 do 16.11.2015 nebolo z objektívneho hľadiska možné. Aby došlo 
k riadnemu a včasnému posúdeniu konzultácií s MSP za účelom vypracovania testu MSP, tieto 
konzultácie by museli prebiehať už v štádiu prípravy materiálu predkladateľom. Nakoľko predkladateľ 
posudzovaný materiál nepripravoval a ani v súvislostí s ním nezorganizoval žiadne konzultácie so 
zástupcami MSP, vykonanie kvalifikovaného testu MSP sa nejaví ako možné. 
 
Pokiaľ ide o štvrtý a posledný krok testu MSP, aj tento je v posudzovanom prípade irelevantný, nakoľko 
jedinými alternatívami riešenia jednotlivých žiadostí o udelenie investičnej pomoci sú vyhovenie alebo 
nevyhovenie žiadosti. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti SBA predkladateľovi oznamuje, že vykonanie testu 
MSP nie je v prípade posudzovaných materiálov objektívne možné. 



 

 
 

 

III. 
 
Čl. 2. bod 2.3 Jednotnej metodiky stanoví, že Jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov 
nelegislatívnych materiálov, ktorých súčasťou je uznesenie vlády Slovenskej republiky, predkladaných 
v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky 
(ďalej len „Smernica“). 
 
SBA si v tejto súvislosti dovoľuje upozorniť, že žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci pre vyššie 
označených žiadateľov, ktoré sú predkladané v súlade so zákonom č. 561/2007 Z. z., zákonom o 
investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nespĺňajú náležitosti nelegislatívneho 
materiálu predpokladané Smernicou (obal, návrh uznesenia, doložka vybraných vplyvov a pod.). 
 
Spomínané žiadosti majú naopak povahu návrhu, o ktorom rozhodne vláda Slovenskej republiky, teda 
návrhu v zmysle ust. čl. 2.3 písm. g) Jednotnej metodiky, podľa ktorého sa Jednotná metodika na 
posudzovaný materiál nevzťahuje. 
 
Testu MSP tak okrem objektívnej nemožnosti jeho vykonania odporuje tiež popisovaná prekážka 
z pôsobnosti Jednotnej metodiky. 
 

IV. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené, ako i skutočnosť, že test MSP sa vykonáva v nadväznosti na odborné 
stanovisko SBA (čl. 7. Bod 7.1. Jednotnej metodiky), predkladateľovi odporúčame, aby svoj zámer 
vykonať test MSP vždy konzultoval s dostatočným časovým predstihom. 

 
V. 
 

SBA na záver žiada, aby Sekretariát dal toto stanovisko na vedomie ostatným členom Stálej pracovnej 
komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov, a to za 
účelom ich oboznámenia s účelom a postupmi testu MSP, ktorý môže byť vykonaný v prípade iných 
budúcich materiálov, ktorých povaha to umožňuje. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Stanovisko 2015/11/002 – Príloha č. 1 
 

Výsledok meraní administratívnych nákladov MSP 
 

I. Vysvetlenie 
 

SBA v rámci svojho stanoviska 2015/11/002 hodnotila dopady realizácie investičnej pomoci, ktorá môže byť 
poskytnutá vybraným obchodným spoločnostiam pôsobiacim na území Slovenskej republiky. V rámci 
hodnotenia dopadov SBA dospela k záveru, že jediným kvantifikovateľným dopadom sú administratívne 
náklady MSP, ktoré sú spojené s ukončením a následným znovuobsadením takého množstva pracovných 
miest, aké žiadateľ o investičnú pomoc na základe získanej pomoci skutočne vytvorí. 
 
Meranie očakávaných administratívnych nákladov MSP vychádza z predpokladu, že 1 MSP zamestnáva 
aspoň 1 zamestnanca, teda už je registrovaný v Sociálnej poisťovni a má zabezpečenú pracovnú zdravotnú 
službu. Ďalej sa predpokladá, že novo vytvorené pracovné miesta budú predovšetkým administratívnej 
povahy, MSP preto nebude povinný zabezpečovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu 
prostredníctvom preventívnej lekárskej prehliadky, ktorej cenu za normálnych okolností znáša zamestnávateľ. 
Posudzovaný stav súčasne predpokladá znalosť administratívnych postupov (kratší čas na plnenie vybraných 
povinností) a využívanie prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré na rozdiel od poštových služieb 
nevytvára ďalšie nepriame náklady. Vypočítané administratívne náklady tak predstavujú sumu minimálnych 
nákladov, pričom skutočné náklady dotknutých MSP môžu byť vyššie. 

 
 

II. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca 
 

Označenie povinnosti Časová náročnosť Administratívne náklady MSP* 

Povinnosť vystaviť potvrdenie o zamestnaní 
(zápočtový list) - vypracovanie, odoslanie a 
evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť vystaviť výstupný list- vypracovanie, 
odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť vystaviť potvrdenie zamestnávateľa 
na účely nároku na dávku v nezamestnanosti - 
vypracovanie, odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť vystaviť potvrdenie o príjmoch zo 
závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani 
vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom 
bonuse na vyživované deti - vypracovanie, 
odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť odhlásenia zamestnanca zo 
zdravotnej poisťovne prostredníctvom 
registračného listu fyzickej osoby - 
vypracovanie, odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť vystavenia evidenčného listu 
dôchodkového poistenia - vypracovanie, 
odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť vystaviť pracovný posudok na žiadosť 
zamestnanca - vypracovanie, odoslanie a 
evidencia 

60 minút 4,8 EUR 

Administratívne náklady 1 MSP celkom 19,2 EUR 

 
* Administratívne náklady vypočítané ako súčin počtu minút vynaložených na plnenie povinnosti a tarify 0,08 EUR. Tarifa je stanovená ako 

priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorá pripadá na 1 minútu výkonu 
práce, teda 839 EUR / (priemerne 174 hodín mesačne * 60 minút). 

 
 
 



 

 
 

 

III. Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru – obsadenie uvoľneného miesta 
 

Označenie povinnosti Časová náročnosť Administratívne náklady MSP * 

Povinnosť vypracovať, uzavrieť a zaevidovať 
pracovnú zmluvu 

60 minút 4,8 EUR 

Povinnosť registrácie zamestnanca do registra 
poistencov a sporiteľov starobného 
dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou 
poisťovňou – vypracovanie, odoslanie a 
evidencia 
 

30 minút 2,4 EUR 

Povinnosť registrácie zamestnávateľa do 
registra platiteľov poistného vedeného tou 
zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec 
poistený - vypracovanie, odoslanie a evidencia 

45 minút 3,6 EUR 

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej 
poisťovni, že za zamestnanca bude platiť 
poistné - vypracovanie, odoslanie a evidencia 

0 minút 
 
(splnené spolu 
s predchádzajúcou 
povinnosťou) 

0 EUR 

Povinnosť registrácie zamestnávateľa na 
daňovom úrade na daň z príjmov- vypracovanie, 
odoslanie a evidencia 

30 minút 2,4 EUR 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka a daňového bonusu a iné čestné 
vyhlásenia zamestnanca - vypracovanie, 
odoslanie a evidencia 

60 minút 4,8 EUR 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie 
o BOZP, ktoré nie je zabezpečené 
dodávateľským spôsobom 

90 minút 7,2 EUR 

Administratívne náklady 1 MSP celkom 25,2 EUR 

 
* Administratívne náklady vypočítané ako súčin počtu minút vynaložených na plnenie povinnosti a tarify 0,08 EUR. Tarifa je stanovená ako 

priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorá pripadá na 1 minútu výkonu 
práce, teda 839 EUR / (priemerne 174 hodín mesačne * 60 minút). 

 
 

IV. Kalkulácia vplyvov investičnej pomoci na MSP 
 

Žiadateľ o investičnú pomoc 
Počet nových 
pracovných miest 

Administratívne náklady MSP ** 

AirBerlin technik Slovakia s.r.o. 70   3.108 EUR 

CEMM THOME SK, spol. s r.o. 40   1.776 EUR 

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 100   4.440 EUR 

Hyunnam SK s.r.o. 241 10.700 EUR 

KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. 41   1.820 EUR 

OSRAM, a.s. 205   9.102 EUR 

MATADOR Automotive Vráble, a.s. 176   7.814 EUR 

Administratívne náklady MSP celkom 38.760 EUR 

 
** Administratívne náklady spojené s realizáciou investičnej pomoci vypočítané ako súčin počtu nových pracovných miest a sumy 

administratívnych nákladov vynaložených 1 MSP na ukončenie pracovného pomeru a obsadenie uvoľneného pracovného miesta, tj. 
sumy 44,4 EUR. 



 

 

 

 

 

 
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 
2015/11/004 
 
V Bratislave dňa 6.11.2015 
 

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 3.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti predkladateľa 
o skrátenie predbežného pripomienkového konania (ďalej len ako „PPK“), ktoré sa týka nasledujúcej 
veci: 
 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z....2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky 
Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska 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 môže mať negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, nakoľko zavádza 
alebo mení výšku administratívnych poplatkov spojených s určitými úkonmi predkladateľa, ktoré majú 
alebo môžu mať priamy súvis s podnikateľskou činnosťou vybraných malých a stredných podnikov. 



 

 
 

 

 
SBA však súčasne uvádza, že vzhľadom na: 
 
- nízky počet podnikateľských subjektov dotknutých predkladaným materiálom, ktoré spĺňajú definičné 
znaky malého alebo stredného podniku v zmysle článku 2 a prílohy I Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 
zo 17. júna 2014 (menej než 20 subjektov), 
 
- skutočnosť, že administratívne náklady týchto subjektov nemožno vopred spoľahlivo určiť (nie je možné 
predpovedať ich periodicitu ani to, či k spoplatnenému úkonu vôbec dôjde), 
 
- skutočnosť, že výška zavedených alebo zmenených bude mať iba zanedbateľný vplyv na hospodársku 
situáciu  dotknutých  subjektov, 
 
test MSP sa javí ako nehospodárny a jeho vykonanie preto SBA v prípade vyššie uvedeného 
materiálu neodporúča. SBA preto žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo 
hospodárstva SR. 
 
SBA vzhľadom na vyššie uvedené vyjadruje svoj súhlas so skrátením PPK tak, ako to žiada predkladateľ. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

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 
2015/11/006 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

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 4.11.2015 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 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, 
rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia možností využitia vyrobeného 
tepla v novom alebo rekonštruovanom energetickom zariadení. 
 
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 negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, spočívajúci 
v navýšení administratívnych nákladov dotknutej skupiny podnikateľských subjektov. 
 



 

 
 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaný materiál iba spresňuje existujúce povinnosti v zmysle 
platného a účinného ust. 12 ods.4 bodu 13. zákona č. 251/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti 
žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, nejde o zavádzanie nových 
povinností, ale konkretizáciu (teda aj zvyšovanie právnej istoty žiadateľov) súčasného právneho stavu. 
SBA zároveň pripomína, že priemerný počet takýchto žiadostí je 20 ročne, pričom niektoré žiadosti sú 
podávané rovnakým žiadateľom, ktorý podniká v oblasti výstavby energetických zariadení - plynárenské 
zariadenia, potrubia na prepravu pohonných látok a zariadenia na rozvod skvapalneného plynného 
uhľovodíka. Ide teda o úzky okruh dotknutých podnikateľských subjektov, z ktorých mnohé 
nenapĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku v zmysle článku 2 a prílohy I Nariadenia 
Komisie EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014. Celkové administratívne náklady vyvolané posudzovaným 
materiálom pritom nepresahujú sumu 1000 EUR ročne. 
 
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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

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 
2015/11/008 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

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 12.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti o skrátenie 
predbežného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 2.0) - Aplikácia princípu pro rata. 
 
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 z tohto dôvodu 

1. súhlasí so skrátením predbežného pripomienkového konania; 
2. oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu nepovažuje za 

potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/009 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

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 12.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti o skrátenie 
predbežného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 526 z 11. júla 1995 v znení 
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 243 z 25. marca 2009 a Uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 78 z 1. februára 1996 v znení Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. 
októbra 2000. 
 
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 z tohto dôvodu 



 

 
 

 

1. súhlasí so skrátením predbežného pripomienkového konania; 
2. oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu nepovažuje za 

potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/010 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

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 12.11.2015 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 organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v 
roku 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 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. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/011 
 
V Bratislave dňa 13.11.2015 
 

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 13.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti o skrátenie 
predbežného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 339 z 9. júla 2014. 
 
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 z tohto dôvodu 

1. súhlasí so skrátením predbežného pripomienkového konania; 
2. oznamuje, že vykonanie testu MSP v prípade vyššie uvedeného materiálu nepovažuje za 

potrebné. SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/012 
 
V Bratislave dňa 23.11.2015 
 

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 18.11.2015 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: 
 
Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a 
systémové riešenie jednotnej prezentácie SR v zahraničí. 
 
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 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. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/013 
 
V Bratislave dňa 23.11.2015 
 

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 18.11.2015 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: 
 
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2016 ustanovuje 
hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 
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 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. 



 

 
 

 

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/014 
 
V Bratislave dňa 23.11.2015 
 

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 19.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti o skrátenie 
predbežného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a 
systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. 
 
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 pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA z tohto dôvodu 

1. súhlasí so skrátením predbežného pripomienkového konania; 



 

 
 

 

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

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/015 
 
V Bratislave dňa 23.11.2015 
 

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 19.11.2015 doručená výzva 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) k zaujatiu stanoviska k žiadosti o skrátenie 
predbežného pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od decembra 2014 do konca júna 
2015. 
 
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 žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA z tohto dôvodu 

1. súhlasí so skrátením predbežného pripomienkového konania; 



 

 
 

 

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

 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

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 
2015/11/016 
 
V Bratislave dňa 1.12.2015 
 

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 20.11.2015 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: 
 
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. 
 
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 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. 
 



 

 
 

 

Nakoľko však predkladateľ materiálu nepostupoval v súlade s čl. 5. bodom 5.6. Jednotnej metodiky, tj. 
neinformoval Ministerstvo hospodárstva o začatí prípravy materiálu, v dôsledku čoho Ministerstvo 
hospodárstva nemohlo riadne a včas rozhodnúť o potrebe vykonania konzultácií s prípadnými dotknutými 
podnikateľskými subjektmi podľa čl. 5. bodu 5.4. písm. c) Jednotnej metodiky, SBA zároveň vznáša 
zásadnú pripomienku v zmysle čl. 6 ods. 6 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie. 
 
 
 

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 
2015/11/017 
 
V Bratislave dňa 1.12.2015 
 

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 24.11.2015 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 opatrenia MK SR o rozsahu a spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie 
predmetov ochrany vypožičaním. 
 
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 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. 



 

 
 

 

SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

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 
2015/11/018 
 
V Bratislave dňa 1.12.2015 
 

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 27.11.2015 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 opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa  mení opatrenie Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 
oblasti zdravotníctva  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 nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  



 

 
 

 

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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


