
 
 

Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení 

neskorších predpisov 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo vnútra 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 

2. - 20. mája 2022 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**  
 

 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR* jún 2022 

 

2. Definovanie problému 

Uveďte základné problémy, ktoré sú dôvodom vypracovania predkladaného  materiálu (dôvody majú presne 

poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť). 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

v znení neskorších predpisov bol vypracovaný z dôvodu úpravy jednotlivých inštitútov zákona na základe 

poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe výkonu štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného 

zboru ako aj príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorí taktiež spadajú do pôsobnosti zákona č. 315/2001 Z. 

z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 

 

3. Ciele a výsledný stav 

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom 

dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).  

Návrh zákona má za cieľ upraviť najmä zmeny v zaradení mimo činnej štátnej služby a rekondičnom pobyte.  

Zároveň sa budú precizovať znenia ustanovení spôsobujúce aplikačnú, resp. interpretačnú nejednoznačnosť. 

 

4. Dotknuté subjekty 

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo: 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Horskej záchrannej služby 

 

5. Alternatívne riešenia 

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie 

definovaného problému? 

Alternatívne riešenia neboli posudzované. 

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a 

alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3. 

V prípade zachovania nulového variantu by nedošlo k úprave ustanovení, ktoré spôsobujú problémy 

v aplikačnej praxi ani k zmenám ustanovení, ktoré sú potrebné na výkon štátnej služby príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. 

 

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  

Uveďte, v ktorých ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec 

minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu. 

 

8. Preskúmanie účelnosti 

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného materiálu. 

3 roky 

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 

Účelnosť a účinnosť navrhovaného materiálu bude preskúmaná po uplynutí 3 rokov od nadobudnutia účinnosti 

navrhovaného  zákona. 

 

Cieľom prieskumu bude kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie účinnosti a účelnosti prijatej novely zákona 

č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Pri prieskume účinnosti 

a účelnosti navrhovanej zmeny zákona sa bude hodnotiť najmä splnenie definovaných cieľov, a tým 

dosiahnutie výsledného stavu a odstránenie súčasného problému.  

 

Očakávaným výsledkom a konkrétnymi posudzovanými kritériami bude hodnotenie skvalitnenia výkonu 

štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. 

 

* 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. 

 

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 

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 

 

9. Poznámky 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto 

časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov. 

10. Kontakt na spracovateľa 

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov 

 

Ing. Peter Novák, odbor rozpočtu mzdových prostriedkov, sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR, 

tel. č.: 02 509 444 95, peter.novak4@minv.sk 

 

11. Zdroje 

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a 

vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie 

relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.  
Poznatky z aplikačnej praxe, ktoré neboli zhrnuté do relevantných dát v konkrétnych dokumentoch. 

mailto:peter.novak4@minv.sk


 
 

 

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: 

 

 
 

 

 


