2

Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu
Zvolený scenár s odôvodnením, prečo bol vybratý:
Vzhľadom na predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, bol pre správu o účasti verejnosti na legislatívnom procese zvolený scenár 2.
Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu:
Umožniť zainteresovanej verejnosti sa aktívne participovať na tvorbe právneho predpisu formou diskusií formou účasti na jednotlivých pracovných stretnutiach.
	 Spôsob identifikácie problému a alternatív riešení:
Problém, ktorý má navrhovaná právna úprava riešiť, bol identifikovaný na základe doterajšej aplikačnej praxe, z ktorej vyplynula potreba zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na jednotlivých pracovných stretnutiach boli prerokovávané alternatívne riešenia ku konkrétnym novelizačným bodom, výsledkom čoho sú kompromisné návrhy riešení premietnuté do návrhu novely zákona. 
Spôsob identifikácie zainteresovaných skupín a jednotlivcov:
Zainteresované skupiny a jednotlivci vyplynuli z povahy problému, ktorý má navrhovaná právna úprava riešiť. 
Spôsob identifikácie záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov:
Záujmy a možné konflikty zainteresovaných skupín a jednotlivcov boli identifikované na základe praxe a verejne vyjadrených postojov a názorov, prezentovaných predstaviteľmi odbornej verejnosti so zámerom na fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Spôsob zapojenia zainteresovaných skupín a jednotlivcov do tvorby právneho predpisu:
Zástupcovia zainteresovaných skupín a jednotlivcov boli do tvorby zákona zapojení formou účasti v pracovnej skupine, v ktorej mohli predkladať svoje návrhy a pripomienky; predložené návrhy boli na základe konsenzu z väčšej časti zapracované do výslednej podoby návrhu zákona.
Zoznam zapojených aktérov:
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (zástupcovia reprezentatívnych organizácií fyzických osôb so zdravotným postihnutím), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím...  
Spôsob naloženia s pripomienkami verejnosti:
Pripomienky a návrhy zapojených aktérov boli zapracované predkladateľom do návrhu zákona. Ďalšie pripomienky verejnosti, ktoré budú vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania budú spracované po jeho ukončení.
Zhodnotenie participatívneho procesu predkladateľov:
Závery v priebehu participatívneho procesu mali pozitívny vplyv na legislatívny proces  tvorby právneho predpisu, ktorý predstavuje konsenzus zainteresovaných skupín a disponuje tak podporou verejnosti. 

