
Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovania metodiky, 

určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti 

na legislatívnom procese. 
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Alternatíva 1: 

 

V čl. 14 sa vkladá nový odsek 15, ktorý znie:  

 

Ak sa prípravy a/alebo pripomienkovania návrhu zákona zúčastní aj verejnosť, postupuje predkladateľ 

návrhu zákona podľa metodiky, ktorá upravuje jeho postup pri účasti verejnosti. Metodika je uvedená 

v prílohe č. 5.  

 

Doterajšie prílohy č. 5 a 6 sa označujú ako príloha č. 6 a č. 7.  

 

Odôvodnenie. 

Navrhuje sa, aby súčasťou legislatívnych pravidiel vlády bola aj metodika pre postup predkladateľa 

zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese. Metodika by sa použila v prípade, ak by sa prípravy 

návrhu právneho predpisu (pred predložením návrhu zákona na medzirezortné pripomienkové konanie), 

resp. medzirezortného pripomienkového konania aktívne zúčastnila aj verejnosť v zmysle jej práv, 

vyplývajúcich zo zákona č. 400/20015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a Legislatívnych pravidiel 

vlády. Metodika by rámcovo upravovala jednotlivé kroky a postup predkladateľa pri tvorbe právneho 

predpisu vo vzťahu k účasti verejnosti, s cieľom dať účasti verejnosti v konkrétnych prípadoch čo 

najväčší zmysel, a to ako z pohľadu kvality právneho predpisu, ako aj z pohľadu oboch strán - 

predkladateľa i verejnosti.            

 

Potreba metodiky vyplynula aj z praxe, ktorá je pri jednotlivých ministerstvách nejednotná a častokrát 

formálna. 

 

Metodika bude zosúladená so znením Správy o účasti verejnosti, ktorá je upravená v čl. 21 

legislatívnych pravidiel vlády a tvorí ich prílohu č. 4.   

 

Alternatíva 2: 

 

1.  
V čl. 17 ods. 1 sa vypúšťa písm. f). Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako f) až i).  

 

2. 

V článku 21 sa doterajšie znenie nahrádza takto:  

 

Ak sa prípravy a/alebo pripomienkovania návrhu zákona zúčastní aj verejnosť, postupuje predkladateľ 

návrhu zákona podľa metodiky, ktorá upravuje jeho postup pri účasti verejnosti. Metodika je uvedená 

v prílohe č. 4 legislatívnych pravidiel vlády.  

 

3.  

Príloha č. 4 sa nahrádza novou prílohou č. 4, ktorej názov znie: Metodika pre postup predkladateľa 

zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese. 

 

Odôvodnenie: 



Navrhuje sa, aby súčasťou legislatívnych pravidiel vlády bola aj metodika pre postup predkladateľa 

zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese. Metodika by sa použila v prípade, ak by sa prípravy 

návrhu právneho predpisu (pred predložením návrhu zákona na medzirezortné pripomienkové konanie), 

resp. medzirezortného pripomienkového konania aktívne zúčastnila aj verejnosť v zmysle jej práv, 

vyplývajúcich zo zákona č. 400/20015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a Legislatívnych pravidiel 

vlády. Metodika by rámcovo upravovala jednotlivé kroky a postup predkladateľa pri tvorbe právneho 

predpisu vo vzťahu k účasti verejnosti, s cieľom dať účasti verejnosti v konkrétnych prípadoch čo 

najväčší zmysel, a to ako z pohľadu kvality právneho predpisu, ako aj z pohľadu oboch strán - 

predkladateľa i verejnosti.            

 

Potreba metodiky vyplynula aj z praxe, ktorá je pri jednotlivých ministerstvách nejednotná a častokrát 

formálna.  

 

Zároveň sa navrhuje, aby bola vypustená povinnosť vypracovať správu o účasti verejnosti, ktorá je 

upravená v čl. 21 legislatívnych pravidiel vlády a tvorí ich prílohu č. 4, vzhľadom k tomu, že správa 

o účasti verejnosti v zabehnutej praxi nič nezmenila a pre predkladateľov predstavuje len  

administratívnu záťaž formálneho charakteru.   

 

Alternatíva 3: 

 

Doterajší text čl. 12 sa označí ako odsek 1 a za neho sa vloží odsek 2, ktorý znie:   

 

(1) Pri posudzovaní vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, vplyvov na podnikateľské 

prostredie, sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a 

vplyvov na služby verejnej správy pre občana sa postupuje podľa jednotnej metodiky. 

 

(2) Jednotná metodika obsahuje aj postup predkladateľa zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom 

procese a postupuje sa podľa nej, ak sa prípravy a/alebo pripomienkovania návrhu zákona zúčastní aj 

verejnosť; predchádzajúci odsek tým nie je dotknutý.  

 

Odôvodnenie:  

Navrhuje sa, aby súčasťou jednotnej metodiky, ktorá je uvedená v čl. 12 legislatívnych pravidiel vlády, 

bola aj metodika pre postup predkladateľa zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese. 

Metodika by sa použila v prípade, ak by sa prípravy návrhu právneho predpisu (pred predložením návrhu 

zákona na medzirezortné pripomienkové konanie), resp. medzirezortného pripomienkového konania 

aktívne zúčastnila aj verejnosť v zmysle jej práv, vyplývajúcich zo zákona č. 400/20015 Z.z. o tvorbe 

právnych predpisov a Legislatívnych pravidiel vlády. Metodika by rámcovo upravovala jednotlivé 

kroky a postup predkladateľa pri tvorbe právneho predpisu vo vzťahu k účasti verejnosti, s cieľom dať 

účasti verejnosti v konkrétnych prípadoch čo najväčší zmysel, a to ako z pohľadu kvality právneho 

predpisu, ako aj z pohľadu oboch strán - predkladateľa i verejnosti.            

 

Potreba metodiky vyplynula aj z praxe, ktorá je pri jednotlivých ministerstvách nejednotná a častokrát 

formálna. 

 

Časť jednotnej metodiky, týkajúca sa účasti verejnosti, bude zosúladená so znením Správy o účasti 

verejnosti, ktorá je upravená v čl. 21 legislatívnych pravidiel vlády a tvorí ich prílohu č. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné poznámky k jednotlivým alternatívam novely legislatívnych pravidiel vlády:    



 

Alternatíva 1, aj alternatíva 2 rátajú s tým, že metodika pre postup predkladateľa zákona pri účasti 

verejnosti v legislatívnom procese bude prílohou legislatívnych pravidiel vlády, obdobne, ako je to teraz 

v prípade legislatívno-technických pokynov, ktoré  určujú jednotnú legislatívnu techniku tvorby 

právnych predpisov a sú uvedené v prílohe č. 1 legislatívnych pravidiel. 

 

Rozdiel medzi oboma alternatívami je technického charakteru; alternatíva 1 počíta s tým, že zároveň 

popri metodike pre postup predkladateľa zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese ostane 

zachovaná aj povinnosť predkladateľa vypracovať správu o účasti verejnosti v zmysle čl. 21 

legislatívnych pravidiel vlády a jej prílohy č. 4. V prípade, ak by bola podporená táto alternatíva, je pri 

tvorbe metodiky potrebné zosúladiť jej znenie so správou o účasti verejnosti, aby na seba plynulo 

nadväzovali a boli vzájomne previazané. 

 

Alternatíva 2 počíta s tým, že povinnosť predkladateľa vypracovať správu o účasti verejnosti sa vypustí 

a zavedie sa povinnosť predkladateľov návrhov právnych predpisov postupovať podľa metodiky pre 

postup predkladateľa zákona pri účasti verejnosti v legislatívnom procese.  

 

Alternatíva 3 počíta s tým, že metodika pre postup predkladateľa zákona pri účasti verejnosti 

v legislatívnom procese bude upravená v tzv. jednotnej metodike, ktorá je upravená v čl. 12 

legislatívnych pravidiel vlády takto: „Pri posudzovaní vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej 

správy, vplyvov na podnikateľské prostredie, sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov 

na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana sa postupuje podľa 

jednotnej metodiky.“.  

 

Túto alternatívu však nepovažujme  za vhodnú, ani reálnu a to vzhľadom k tomu, že gestorom, ako aj 

tvorcom a predkladateľom uvedenej jednotnej metodiky je Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa obsahu 

jednotnej metodiky ide najmä o posúdenie otázok týkajúcich sa podnikateľského prostredia. Zároveň 

nie je podľa nášho názoru reálne a ani vhodné, aby Ministerstvo hospodárstva SR bolo gestorom 

metodiky, týkajúcej sa účasti verejnosti. 

 

Uvedená jednotná metodika je dostupná tu   

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika  

https://www.mhsr.sk/uploads/files/we49FwHx.pdf   
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