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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Charakter predkladaného materiálu 

☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

Júl 2022 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**   

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR* August 2022 

 

2. Definovanie problému 
Vzhľadom na transformáciu by v roku 2023 nebolo možné financovanie a zber údajov o počte detí v zariadeniach 

poradenstva a prevencie. 

3. Ciele a výsledný stav 
Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci 

nastavenia ich financovania a zberu údajov. 

4. Dotknuté subjekty 
Zariadenia poradenstva a prevencie, obce, súkromní zriaďovatelia a cirkevní zriaďovatelia zariadení poradenstva 

a prevencie, regionálne úrady školskej správy. 

5. Alternatívne riešenia 
Alternatívnym riešením je nulový variant, teda neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo nemožnosť 

financovania a zberu údajov o počte detí v zariadeniach poradenstva a prevencie. 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 

 

7. Transpozícia práva EÚ  
Bezpredmetné. 

 

8. Preskúmanie účelnosti 
Navrhované zmeny vyplývajúce z novely zákona budú po nadobudnutí účinnosti priebežne sledované 

a vyhodnocované v rámci pravidelného štatistického zisťovania údajov o počte detí v súkromných zariadeniach 

poradenstva a prevencie a cirkevných zariadeniach poradenstva a prevencie. 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. 

jednotnej metodiky. 
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9. Vybrané vplyvy  materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,          

    v prípade identifikovaného negatívneho  

    vplyvu 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších 

územných celkov 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy, 

v prípade identifikovaného negatívneho 

vplyvu 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☐ Áno   ☐ Nie 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 
Materiál zakladá vplyv na zriaďovateľov súkromného zariadenia poradenstva a prevencie alebo cirkevného 

zariadenia poradenstva a prevencie v podobe oznamovacej povinnosti. Tento vplyv je však natoľko marginálny, 

že nie je dôvod ho uvádzať samostatne v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 

11. Kontakt na spracovateľa 
Ing. Katarína Kormancová, odbor financovania regionálneho školstva, katarina.kormancova@minedu.sk 

JUDr. René Kasenčák, odbor legislatívy, rene.kasencak@minedu.sk 

12. Zdroje 
Iniciatívny materiál. 

 

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 

☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... 
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  

 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 
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