
  

  

 

 

 

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu 

Scenár 1: Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu  

Fáza 

procesu  

Subfáza Kontrolná otázka  Á  N  

1. Príprava 

tvorby 

právne-ho 

predpisu  

1.1 Identifikácia 

cieľa  

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na 

tvorbe právneho predpisu?1) 
☐ ☒ 

1.2 Identifikácia 

problému a 

alternatív  

Bola vykonaná identifikácia problému a 

alternatív riešení?2) ☒ ☐ 

2. 

Informova-

nie 

verejnosti 

o tvorbe 

právneho 

predpisu  

2.1 Rozsah 

informácií  

Boli verejnosti poskytnuté informácie o 

probléme, ktorý má predmetný právny 

predpis riešiť?  
☐ ☒ 

Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli 

účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu 

spolu s časovým rámcom jeho tvorby?  
☐ ☒ 

Boli verejnosti poskytnuté informácie o 

plánovanom procese tvorby právneho 

predpisu?  
☐ ☒ 

2.2 Kontinuita 

informovania  

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie pred začatím tvorby právneho 

predpisu?  
☐ ☒ 

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie počas tvorby právneho predpisu?  
☒ ☐ 

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie aj po ukončení tvorby právneho 

predpisu?  
☐ ☒ 

2.3 Kvalita a 

včasnosť 

informácií  

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho 

predpisu verejnosti poskytnuté včas?  
☒ ☐ 

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho 

predpisu a o samotnom právnom predpise 

poskytnuté vo vyhovujúcej technickej 

kvalite?3) 

☒ ☐ 

2.4 Adresnosť 

informácií  

Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné 

vzhľadom na prenos relevantných informácií 

o právnom predpise smerom k verejnosti?  
☒ ☐ 

3. 

Vyhodnote-

nie procesu 

tvorby 

právneho 

predpisu  

3.1 Hodnotenie 

procesu  

Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby 

právneho predpisu?  
☒ ☐ 

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu 

tvorby právneho predpisu?4) 
☐ ☒ 

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe 

právneho predpisu?  
☒ ☐ 

 
Vysvetlivky:  
1) Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu závisí od zamýšľanej intenzity zapojenia verejnosti do tvorby 

právneho predpisu:  

• Scenár 1 – informovať verejnosť o procese tvorby právneho predpisu  

• Scenár 2 – zapojiť verejnosť do diskusie o tvorbe právneho predpisu  

• Scenár 3 – zapojiť verejnosť do tvorby právneho predpisu  



  

  

 

 

 

• Scenár 4 – zapojiť čo najširšiu verejnosť do tvorby právneho predpisu v rovnocennom postavení s 

predkladateľom právneho predpisu  

Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu je súčasťou hodnotiacej správy procesu tvorby právneho 

predpisu (pozri vysvetlivku č. 4).  

2) Vypĺňa sa na základe hodnotiacej správy (pozri vysvetlivku č. 4). 

3) Informácie boli poskytnuté v takej forme, aby boli prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím a ďalším 

skupinám osôb znevýhodneným obmedzeným prístupom k informáciám a vo forme, ktorá je strojovo 

spracovateľná.  

4) Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu obsahuje najmä:  

• cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,  

• spôsob identifikácie problému a alternatív riešení,  

 

Hodnotiaca správa je prílohou k správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. 


