
 

 

 
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 
2016/10/008 
 
V Bratislave dňa 08.06.2017 
 

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 05.06.2017 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. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 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 
má pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ zaznačil v Doložke 
vybraných vplyvov výlučne negatívne vplyvy materiálu, ktoré zároveň bližšie popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Novelou zákona je vyňatá požiadavka jednoročnej odbornej praxe v oblasti finančného trhu pre 

získanie stredného stupňa odbornej spôsobilosti (§ 21, ods. 3 písm. b)). Taktiež požiadavka 5-
ročnej odbornej praxe na získanie vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti bola znížená na 3-ročnú 
prax, rovnako aj pôvodne 10-ročná odborná prax pre získanie najvyššieho stupňa odbornej 
spôsobilosti, ktorá bola znížená na 7 rokov (§ 21, ods. 3 písm. c) a d)). Novelou týchto ustanovení 
teda dochádza k zlepšeniu prístupu na trh najmä pre záujemcov o získanie stredného stupňa 
odbornej spôsobilosti a tým pádom k pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie, čo by 
mal predkladateľ vyznačiť v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. Každý zamestnanec podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je 
finančné sprostredkovanie, už po novom bude musieť spĺňať požiadavky pre stredný stupeň 
odbornej spôsobilosti, pričom doteraz mu stačili požiadavky pre základný stupeň odbornej 
spôsobilosti (§ 21, ods. 9). Novelou tohto ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok odbornej 
spôsobilosti a tým pádom k negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. SBA žiada 
predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti to Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

3. V prípade, že ide o právnické osoby, budú všetky typy finančných agentov povinní zahrnúť do 
svojej organizačnej štruktúry odborného garanta, pričom doteraz sa táto povinnosť vzťahovala 
iba na samostatného finančného agenta a finančného poradcu (§ 25, ods. 1). Novelou tohto 
ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok organizačnej štruktúry a tým pádom k negatívnym 
vplyvom na podnikateľské prostredie. SBA žiada predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti 
to Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

4. Predkladateľ by mal doplniť časť 3.3.2 Nepriame finančné náklady o náklady, ktoré vyplynú zo 
zvýšeného poistného krytia v poistnej zmluve na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva finančným agentom alebo 
finančným poradcom (§ 30, ods. 3). Zároveň sa povinnosť byť poistený pre prípad zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva 
zavádza pre všetky typy finančných agentov, pričom doteraz táto povinnosť vyplývala len 
samostatným finančným agentom. Novelou tohto ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok 
pôsobenia finančných agentov a tým pádom k negatívnym vplyvom na podnikateľské 
prostredie. SBA žiada predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti to Analýzy 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 
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 
2016/12/020 
 
V Bratislave dňa 17.05.2017 
 

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 09.05.2017 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. 483/2001 Z. z. o bankách 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 
má negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, avšak nakoľko dotknutými 
subjektami sú len  banky a pobočky zahraničných bánk, navrhované opatrenia nepredpokladajú 
priamy vplyv na MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že v dôsledku prijatia opatrení návrhu: 

 
„Banka vydávajúca kryté dlhopisy je povinná viesť register krytých dlhopisov, kde zapisuje hodnoty 
aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí blok spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov 
programu krytých dlhopisov. ... podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra krytých dlhopisov 
náležitosti a spôsob vedenia ako aj obsah a frekvencia jeho aktualizácie budú určené až opatrením, ktoré 
vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Taktiež sa zavádza povinnosť 
správcu programu krytých dlhopisov predkladať správu o krytých dlhopisoch za predchádzajúci 

rok Národnej banke Slovenska každoročne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. ... 
podrobnosti o tejto správe sa určia opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa 
vyhlasuje v zbierke zákonov.“ 
 
a teda potvrdzuje vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto 
skutočnosť nemožno v Doložke vybraných vplyvov vyznačiť len pozitívny vplyv na podnikateľské 
prostredie. Z tohto dôvodu je potrebné využiť možnosť vyznačenia tak negatívnych ako aj 
pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie a tieto následne zdôvodniť aspoň kvalitatívne 
(pozn. nakoľko kvantitatívne vyhodnotenie administratívnych nákladov predkladateľ označil za nemožné 
v tomto momente uskutočniť, z titulu absencie opatrení NBS) 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 
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 
2016/12/020 
 
V Bratislave dňa 25.05.2017 
 

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 25.05.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 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 
má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadne pripomienky, 
nakoľko pripomienky adresované v rámci riadneho PPK boli predkladateľom zapracované do Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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 
2016/12/020 
 
V Bratislave dňa 15.06.2017 
 

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 13.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 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 
má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nespomenul pozitívne vplyvy na 
podnikateľské prostredie vyplývajúce zo zníženia bázy pre výpočet ročných príspevkov veriteľov 
oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery (§ 40 ods. 5), ako ani zrušenie ročného príspevku 
pre samostatných finančných agentov (§ 40 ods. 3 a 4). SBA žiada o doplnenie týchto 
pozitívnych vplyvov do Analýzy na podnikateľské prostredie, ako aj vyznačenie tohto 
pozitívneho vplyvu v Doložke vybraných vplyvov.  

2. I keď zavedenie intervenčných opatrení (§ 38g) a s nimi súvisiacich opatrení a sankcií (§ 38h) 
vyplýva z judikatúry Súdneho dvora ES a implementácie nariadení EÚ č. 1286/2014 (PRIIP) a č. 
600/2014 (MiFIR), a teda nemôžu byť považované za iniciatívu predkladateľa, SBA žiada 
predkladateľa o doplnenie popisu týchto opatrení do Analýzy 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 
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 
2017/04/017 
 
V Bratislave dňa 12.06.2017 
 

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 09.06.2017 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 zmien a doplnení zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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 pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ zaznačil v Doložke vybraných vplyvov 
a niektoré z týchto vplyvov aj bližšie kvalitatívne vyhodnotil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky: 
 

5. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie kvalitatívne vyhodnotil pozitívny 
vplyv na MSP niektorých opatrení, konkrétne: 



 

 

 

 

 

 

 

 

- rozšírenie možnosti poskytovania sociálnej služby aj pre okruh rodičov, ktorí sa ocitli v iných 
sociálnych situáciách vyžadujúcich si pomoc a podporu so starostlivosťou o dieťa, 
- zvýšenie počtu detí v jednej dennej miestnosti resp. herni a spálni oproti súčasnému 
právnemu stavu z 12 detí na 20 detí, 
- umožnenie poskytovania starostlivosti o dieťa jednotne do 31. augusta bezprostredne 
nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa, ako aj 
- spresnenie druhu zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti do 3 rokov veku, ktoré je 
možné považovať za zariadenia sociálnych služieb a pri špecifickej situácii - kedy sa poskytuje 
starostlivosť o deti v zariadení do 3 rokov veku, v rámci ktorého sa poskytuje  starostlivosť 
najmä o deti aj nad 3 roky veku (viac ako 75 % všetkých detí) - sa prevádzkovanie takejto 
služby nebude považovať za nepovolenú činnosť, postačuje na jej výkon živnostenské 
oprávnenie a splnenie hygienických požiadaviek, 
 

avšak predkladateľ novelou upravuje aj ďalšiu problematiku sociálnych služieb, pričom cieľom je (podľa 
dôvodovej správy) upraviť 
 

a) viaczdrojové financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi 
v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

b) výkon sociálnej posudkovej činnosti,  
c) náležitostí žiadosti o zápis do registra a žiadosti o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, 

či 
d) obsah komunitného plánu a koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 

 
pričom vyhodnotenie (aspoň kvalitatívne) týchto opatrení vzhľadom na ich vplyv v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie absentuje. SBA preto odporúča predkladateľovi vyhodnotenie vplyvov 
opatrení a) až d) zahrnúť do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie aspoň kvalitatívnym 
popisom ich potenciálnych vplyvov na MSP. 
 

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 
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 
2017/04/021 
 
V Bratislave dňa 09.05.2017 
 

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 25.04.2017 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 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
 
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 potenciálny pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA vznáša k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:   
 
Vzhľadom na to, že vlastný materiál v skutočnosti predstavuje dokument koncepčného charakteru, 
považujeme vyčíslenia očakávaných prínosov a úspor jednotlivých navrhovaných zmien za 
informatívne. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň však upozorňujeme na nezrovnalosť vo vyčíslení očakávaných úspor pri opatrení č. 4 vo 
vlastnom materiáli (152,6  EUR) a v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.2 (149,7 EUR), 
pričom v prílohách návrhu novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
predkladateľ počas medzirezortného pripomienkového konania, ktoré prebehlo 2.3.2017 – 22.3.2017,  
uvádza úspory nepriamych nákladov vo výške 146 EUR /1 podnikateľa. 
 
Navyše, ak sú v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytené ostatné odhady úspor,  
nenachádzajú sa tam konkretizácie a vysvetlenie očakávaných úspor za opatrenie č. 2 (Zrušenie 
pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na 
dohodu o brigádnickej práci študentov) - 57 EUR a opatrenie č. 20 (Zníženie administratívnej záťaže 
podnikateľov v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zavedením elektronického vykazovania odpadu) - 1,9  EUR/1 podnikateľa/1 
ohlasovaciu povinnosť. 
 

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 
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 
2017/04/021 
 
V Bratislave dňa 26.06.2017 
 

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 26.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
 
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 potenciálny pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
Nakoľko pripomienky SBA ako člena Stálej pracovnej komisie boli v rámci PPK zapracované do Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie, v tejto fáze prípravy materiálu k nej už neuplatňujeme 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 

 



 

 

 
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 
2017/05/005 
 
V Bratislave dňa 14.06.2017 
 

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 14.06.2017 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. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a o zmene 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 
má pozitívne ako aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ zaznačil 
v Doložke vybraných vplyvov len pozitívne vplyvy a niektoré z týchto vplyvov aj bližšie kvalitatívne 
vyhodnotil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie kvalitatívne vyhodnotil pozitívny 
vplyv na MSP niektorých opatrení, konkrétne: 
- ustanovenie sumu, do výšky ktorej Sociálna poisťovňa dlžné poistné resp. penále 
nepredpisuje na 5 eur, 
- predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni 
evidenčný list dôchodkového poistenia z 3 na 8 dní, 
- predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 na 8 dní,  

 
avšak predkladateľ novelou zavádza aj ďalšie opatrenie s pozitívnym vplyvom na podnikateľské 
prostredie, konkrétne: 
 

a) povolenie splátkového kalendára každému dlžníkovi na poistnom bez ohľadu na 
skutočnosť, či je povinný aktuálne odvádzať poistné a predĺži lehotu z 18 na 24 mesiacov, 
pričom k rovnakému predĺženiu lehoty dôjde aj v prípade splátok dlžných súm z titulu povinnosti 
vrátenia vyplatenej sumy dávky, 
 

a v neposlednom rade predkladateľ novelou ustanovuje aj opatrenie, ktoré zakladá negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie, konkrétne: 
 

b) zosúladenie lehoty na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na 
prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, čím dôjde tak k výraznému skráteniu tejto 
lehoty, ktorá v súčasnosti predstavuje 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň 1 
zamestnanca, pričom povinnosť zamestnávateľa prihlásiť svojho zamestnanca do registra 
poistencov vzniká už pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti 
zamestnanca, 

 
pričom vyhodnotenie (aspoň kvalitatívne) týchto opatrení vzhľadom na ich vplyv v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie absentuje. SBA preto odporúča predkladateľovi vyhodnotenie vplyvov 
opatrení a) a b)) zahrnúť do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie aspoň kvalitatívnym 
popisom ich potenciálnych vplyvov na MSP. Zároveň, nakoľko opatrenie b) zakladá negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie SBA odporúča v Doložke vybraných vplyvov zaškrtnúť popri pozitívnych aj 
negatívne vplyvy 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 
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 
2017/05/010 
 
V Bratislave dňa 03.07.2017 
 

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 20.06.2017 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o európskej podnikovej štatistike ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať 
právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky 
 
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 pozitívno - negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil v 
časti VI. Vplyvy na vybrané oblasti v rámci Riadneho predbežného stanoviska, a zároveň bližšie popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že vzhľadom na fakt, že návrh nariadenia v súčasnosti stanovuje iba základný rámec 
pre európske podnikové štatistiky a konkrétne požiadavky, na základe ktorých sa bude realizovať 



 

 

 

 

 

 

 

 

implementácia do praxe, budú definované v následne prijatých delegovaných a vykonávajúcich 
nariadeniach, neuplatňuje k predmetnému materiálu žiadne ďalšie 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 
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 
2017/06/003 
 
V Bratislave dňa 14.06.2017 
 

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 14.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie ovocia, zeleniny, 
mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach 
 
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 
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 
2017/06/005 
 
V Bratislave dňa 08.06.2017 
 

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 06.06.2017 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 o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh (zákon o dreve) 
 
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 pozitívno-negatívny 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 
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 
2016/06/007 
 
V Bratislave dňa 03.07.2017 
 

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 21.06.2017 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 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 
18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky 
vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 
 
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 pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ vyznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie 
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 
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 
2017/06/009 
 
V Bratislave dňa 12.06.2017 
 

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 09.06.2017 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: 
 
Zákon o radiačnej ochrane 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 

1. SBA má za to, že vzhľadom na rozsiahlu transpozíciu v prípade daného materiálu, by predkladateľ 
mal prinajmenšom čo do kvalitatívneho vyhodnotenia vplyvov vyplniť Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie. Cieľom je vypísať všetky opatrenia, ktoré sa v dôsledku prijímania 



 

 

 

 

 

 

 

 

úplne novej právnej úpravy (nie novelizácie) dotknú – či už pozitívne alebo negatívne – 
podnikateľského prostredia, vrátane MSP.  

2. SBA by taktiež chcela upozorniť predkladateľa na lepší popis a vysvetlenie, resp. zosúladenie 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, konkrétne bodu 3.3.4 Súhrnná tabuľka 
nákladov regulácie, kde predkladateľ uvádza celkové náklady na podnikateľské prostredie 
a to ako priame, tak aj nepriame finančné náklady, avšak v bodoch 3.3.1 a 3.3.2 žiadne 
navýšenie neuvádza, dokonca v bode 3.3.1 ho explicitne vylučuje. 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
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 
2017/06/010 
 
V Bratislave dňa 14.06.2017 
 

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 13.06.2017 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 o regionálnej investičnej pomoci 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 
má pozitívno-negatívny 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 
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 
2017/06/011 
 
V Bratislave dňa 13.06.2017 
 

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 13.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z  ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej 
banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na 
udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa  § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 
Z. z. o poisťovníctve 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ kvalitatívne ako aj 
kvantitatívne vyhodnocuje v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. . 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne námietky ani 
pripomienky. Zároveň však upozorňuje na skutočnosť, že predkladateľ tým, že zaslal materiál až na 



 

 

 

 

 

 

 

 

záverečné posúdenie (posledná fáza) porušil proces posudzovania vplyvov podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (opomenutím zverejnenia predbežnej informácie, 
neumožneniu materiál konzultovať podnikateľskému prostrediu, ako aj opomenutím 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 
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 
2017/06/013 
 
V Bratislave dňa 13.06.2017 
 

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 13.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z  ... 2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky 
Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie 
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej 
činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ kvalitatívne ako aj 
kvantitatívne vyhodnocuje v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. . 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne námietky ani 
pripomienky. Zároveň však upozorňuje na skutočnosť, že predkladateľ tým, že zaslal materiál až na 



 

 

 

 

 

 

 

 

záverečné posúdenie (posledná fáza) porušil proces posudzovania vplyvov podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (opomenutím zverejnenia predbežnej informácie, 
neumožneniu materiál konzultovať podnikateľskému prostrediu, ako aj opomenutím 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 
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 
2017/06/014 
 
V Bratislave dňa 13.06.2017 
 

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 13.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z  ... 2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky 
Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na 
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim 
 
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 negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ kvalitatívne ako aj 
kvantitatívne vyhodnocuje v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. . 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nemá žiadne námietky ani 
pripomienky. Zároveň však upozorňuje na skutočnosť, že predkladateľ tým, že zaslal materiál až na 
záverečné posúdenie (posledná fáza) porušil proces posudzovania vplyvov podľa Jednotnej 



 

 

 

 

 

 

 

 

metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (opomenutím zverejnenia predbežnej informácie, 
neumožneniu materiál konzultovať podnikateľskému prostrediu, ako aj opomenutím 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 
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 
2017/06/021 
 
V Bratislave dňa 15.06.2017 
 

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 14.06.2017 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. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy 
pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (biocídny zákon) 
 
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 
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 
2017/06/025 
 
V Bratislave dňa 20.06.2017 
 

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 19.06.2017 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 riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 2010/18/EÚ 
 
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 vzhľadom na svoju momentálnu podobu, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane 
MSP, čo predkladateľ vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov má nasledujúcu obyčajnú pripomienku:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V časti 1. Základné údaje, by sme chceli upozorniť predkladateľa na chybu pri názve materiálu, 
a to, že sa jedná o návrh smernice a nie nariadenia.  

 
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 
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 
2017/06/026 
 
V Bratislave dňa 21.06.2017 
 

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 21.06.2017 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 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 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 
nemá vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov 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 
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 
2017/06/029 
 
V Bratislave dňa 03.07.2017 
 

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 26.06.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní 
a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel 
 
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, čo predkladateľ vyznačil v časti IV. 
Vplyvy na vybrané oblasti v rámci Riadneho predbežného stanoviska, a zároveň bližšie popísal v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie 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 
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 
2017/06/030 
 
V Bratislave dňa 27.06.2017 
 

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 26.06.2017 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. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady 
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného 
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 
má pozitívno-negatívny 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 
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 
2017/06/037 
 
V Bratislave dňa 29.06.2017 
 

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 28.06.2017 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. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 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 
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 
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 
2017/06/038 
 
V Bratislave dňa 07.07.2017 
 

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 združenie 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 30.06.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) 
 
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 vzhľadom na jeho charakter a fáze procesu, v ktorej sa nachádza, pozitívno-negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Tabuľke vplyvov na vybrané oblasti, ktorá je rovnocenná 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 
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 
2017/06/039 
 
V Bratislave dňa 07.07.2017 
 

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 30.06.2017 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: 
 
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia o vnútornom trhu s 
elektrinou (prepracované znenie) 
 
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 pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívneho vplyvu na MSP, čo 
predkladateľ vyznačil v časti IV. Dopadová časť v rámci Riadneho predbežného stanoviska, a zároveň 
bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

 


