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Posudzovanie vplyvov v SR – minulosť: 

• Rok 2001 - „Metodický pokyn na prípravu a predkladanie 

materiálov“, v ktorom bolo uložené vypracovať doložku vybraných 

vplyvov (finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, 

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie), 

• 2008 – Jednotná metodika na posudzovanie vplyvov (určenie 

obsahových požiadaviek a zodpovedných gestorov, MF SR, MH SR, 

MŽP SR  MPSVR SR) 

Pozn. V roku 2008 OECD zverejnila štúdiu, v ktorej porovnala kvalitu 

hodnotenia vplyvov (RIA) medzi 31 krajinami a SR sa v nej umiestnila 

na 4 mieste od konca.     

 

 



Posudzovanie vplyvov v SR – súčasnosť: 
 2010 – aktualizácia Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov 

(spresnenie obsahových položiek, dobrovoľné konzultácie, predbežné 

pripomienkové konanie) 

Pozn.  

1/ EK 2014 špecifické opatrenie - Zintenzívniť úsilie o posilnenie 

analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách s cieľom prijať politiky 

založené na dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík. 

2/ OECD 2014 - povinnosť vyhodnocovať vplyvy novej legislatívy formálne 

v SR existuje, ale inštitúcie a procesy podporujúce prípravu RIA nie sú 

zavedené - centrálny orgán pre metodiku, školenia 

                 - orgán kontrolujúci a vyžadujúci min. kvalitu RIA 

                 - štandardy pre konzultácie s dotknutými skupinami   

 

 

 



Posudzovanie vplyvov v SR – budúcnosť: 
 

 Vláda SR dňa 14. januára 2015 schválila „Jednotnú metodiku na 

posudzovanie vybraných vplyvov, od druhého štvrťroku 2015: 

 zavádzajú sa povinné konzultácie s podnikateľským prostredím k 

vybraným materiálom, 

 obnovuje sa predbežné pripomienkové konanie aj pre niektoré legislatívne 

materiály, 

novým procesom je záverečné posúdenie vybraných vplyvov, ktoré sa 

uskutoční po zapracovaní pripomienok do materiálu v rámci MPK, 

v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie sa zavádza test 

vplyvov na malé a stredné podniky (SBA –Centrum lepšej regulácie), 

kvalitu procesu a obsah vypracovania doložky a analýz vplyvov bude 

posudzovať Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej 

republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 

 

 

 



OP Efektívna verejná správa 2014-2020 – podpora 
 

• implementácia hodnotenia dopadu regulačných rámcov v procese 

tvorby a optimalizácie politík VS - podporené budú opatrenia zamerané 

na identifikovanie a implementáciu opatrení a postupov na znižovanie 

negatívnych dopadov regulačného zaťaženia, vypracovanie metodiky a 

postupov pre vykonávanie RIA a MSP testu v rámci jednotlivých inštitúcií 

VS, vykonávanie systematického hodnotenia dopadov navrhovaných a 

existujúcich regulácií, zavedenie systému tripartitného dialógu založeného 

na hodnotení dopadov legislatívy;  
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