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Návrh na zmenu a doplnenie  

 

Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 

 

(schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia 

vlády SR uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády 

SR č. 76 z 24. februára 2016 a uznesenia vlády SR č. 234 z 5. mája 2021) 

 

Čl. I 

 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, schválená uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 513 zo 16. septembra 2015, uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 76 z 24. 

februára 2016 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 234 z 5. mája 2021, sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V časti I bode 1.1 sa za slová „na podnikateľské prostredie“ vkladá čiarka a slová „na 

občiansku spoločnosť“. 

 

2. V časti I  bode 2.5 sa slová „8. a 9.“ nahrádzajú slovami „8. až 10.“. 

 

3. V časti I  bode 2.6 sa slová „8. a 9.“ nahrádzajú slovami „8. až 10.“. 

 

4. V časti I  bode 3.2 sa za slová „(ďalej len „test MSP“)“ vkladá čiarka a  slová „na 

občiansku spoločnosť“. 

 

5. V časti I  bode 3.3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: 

 „i) zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

občianskej spoločnosti,“. 

 

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).  

 

6. V časti I  bode 4.4 sa za slová „vrátane testu MSP“ vkladajú slová  

„- vplyvov na občiansku spoločnosť,“ 

 

7. V časti I  bode 4.6 sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 9“. 

 

8. V časti I sa za bod 7 (Test MSP) vkladá nový bod 8, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„8. Konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti 

 

8.1.  Konzultácie s aktérmi občianskej spoločnosti alebo ich zastupiteľskými 

organizáciami (ďalej len „konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti“) 

tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov na občiansku spoločnosť, ak Úrad 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej 

spoločnosti (ďalej len „Úrad splnomocnenca vlády“)  rozhodne o potrebe ich 

vykonania podľa bodu 8.4. jednotnej metodiky.  

 

8.2.  Hlavným účelom konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti je zvýšenie 

transparentnosti prípravy návrhov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a 

vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých zástupcov občianskej spoločnosti 
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do ich tvorby v počiatočnom štádiu procesu prípravy. Konzultácie so zástupcami 

občianskej spoločnosti sa uskutočňujú pred predložením materiálu na predbežné 

pripomienkové konanie.  

 

8.3.  Vyhodnotenie konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti je súčasťou 

analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť (predkladanej na PPK) a obsahuje 

informácie o účastníkoch konzultácií, forme a dĺžke konzultácií, diskutovaných 

témach, návrhoch konzultovaných strán a výsledku konzultácií.  

 

8.4.  O potrebe vykonania konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti 

rozhoduje Úrad splnomocnenca vlády na základe  

a) Plánu práce vlády Slovenskej republiky,  

b) Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky,  

c) informácie o príprave materiálu podľa bodu 8.5 a 8.6 jednotnej metodiky,  

d) zoznamu právnych predpisov dotýkajúcich sa občianskej spoločnosti 

podľa bodu 8.6 jednotnej metodiky,  

 

vychádzajúc z predpokladu významných vplyvov na občiansku spoločnosť 

najmä s ohľadom na čiastkové vplyvy obsiahnuté v analýze vplyvov na 

občiansku spoločnosť uvedenej v prílohe č. 8 a odporúčaní zástupcov občianskej 

spoločnosti.  

 

8.5.   O povinnosti vykonať konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti 

informuje Úrad splnomocnenca vlády predkladateľa v prípade materiálov 

zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky alebo Plánu 

práce vlády Slovenskej republiky do pätnástich pracovných dní od schválenia 

príslušného plánu vládou Slovenskej republiky. V prípade materiálov 

predkladaných mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky 

alebo plánu práce vlády Slovenskej republiky do piatich pracovných dní od 

zaslania informácie o príprave materiálu podľa bodu 8.6 jednotnej metodiky.  

 

O povinnosti vykonať konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti 

informuje Úrad splnomocnenca vlády aj členov komory za mimovládne 

neziskové organizácie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne 

neziskové organizácie v rovnaký deň ako informuje predkladateľa.   

 

8.6.  Ak legislatívny materiál, ktorým sa mení súčasná právna úprava, a ktorý 

predkladateľ plánuje predložiť na pripomienkové konanie, nebol zahrnutý do 

Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, a je zároveň uvedený v 

zozname právnych predpisov dotýkajúcich sa občianskej spoločnosti 

zverejnenom na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády, informáciu o 

príprave tohto materiálu predkladateľ zašle Úradu splnomocnenca vlády na 

adresu dolozkaos@minv.sk alebo ju zverejní podľa osobitného predpisu 1a)
.  

 



3 
 

Ak ide o nový právny predpis alebo nelegislatívny materiál, ktorý nebol zahrnutý 

v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, resp. Pláne práce vlády 

Slovenskej republiky, informáciu o jeho príprave je potrebné zaslať vždy. Táto 

informácia obsahuje najmä názov materiálu a krátke zhrnutie vecného obsahu 

materiálu a problémov, ktoré má daný materiál riešiť, a cieľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté. Odporúča sa zaslať Úradu splnomocnenca vlády túto informáciu v 

dostatočnom časovom predstihu, ešte pred prípravou samotného materiálu.  

 

8.7.  Predkladateľ minimálne päť pracovných dní pred začiatkom konzultácií so 

zástupcami občianskej spoločnosti zverejní informáciu o začatí konzultácií so 

zástupcami občianskej spoločnosti a pošle ju spolu s internetovým odkazom na 

materiál Úradu splnomocnenca vlády na adresu dolozkaos@minv.sk, ktorý ich 

zverejní na svojom webovom sídle a zároveň ju pošle členom komory za 

mimovládne neziskové organizácie Rady vlády Slovenskej republiky pre 

mimovládne neziskové organizácie.  

 

Informácia o začatí konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti obsahuje 

najmä  

a) dátum začatia konzultácii a ich predpokladané trvanie,  

b) formu konzultácií, 

c) kontaktné údaje predkladateľa, prostredníctvom ktorých môžu dotknutí 

zástupcovia občianskej spoločnosti oznámiť svoj záujem zapojiť sa do 

procesu konzultácií. 

 

8.8.  Minimálna doba trvania konzultácií so zástupcami občianske spoločnosti je štyri 

týždne alebo kratšia v prípade dohody zástupcov občianskej spoločnosti 

zúčastnených na konzultácií s predkladateľom. Za konzultácie sa považuje aj 

pravidelné zasadanie pracovnej skupiny alebo iného zoskupenia s účasťou 

zástupcov občianskej spoločnosti, zriadeného za účelom prípravy návrhu 

materiálu. Konzultácie je možné vykonať aj elektronickými prostriedkami 

umožňujúcimi prenos obrazu a zvuku.  

 

8.9.  Predkladateľ osloví zástupcov občianskej spoločnosti, s ktorými bude návrh 

konzultovať, s ohľadom na vecné zameranie materiálu a predpokladané 

významné vplyvy na občiansku spoločnosť alebo niektorú skupinu aktérov 

občianskej spoločnosti.  

 

8.10. Po zverejnení informácie o začatí konzultácií so zástupcami občianskej 

spoločnosti sa môžu do procesu konzultácií zapojiť aj ďalší dotknutí zástupcovia 

občianskej spoločnosti, ktorí predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich 

činnosť.“. 

 

Doterajšie body 8 a 9 sa označujú ako body 9 a 10. 
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9. V časti I bode 9.1 sa za slová „vplyvy na podnikateľské prostredie“ vkladá čiarka a slová 

„vplyvy na občiansku spoločnosť“. 

 

10. V časti II  sa písmeno B dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 

„g) analýza vplyvov na občiansku spoločnosť sa vypracuje podľa prílohy č. 8.“.   

 

Čl. II 

 

1. Materiály predložené do procesu PPK alebo pripomienkového konania do ... 2021 sa 

dokončia podľa jednotnej metodiky účinnej do ... 2021.  

 

2. Táto aktualizácia jednotnej metodiky nadobúda účinnosť ... 2021. 


