
D OL O ŽKA  

vybraných vplyvov 

 

 

A.1. Názov materiálu:  Návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z.                

o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

        Termín začatia a ukončenia PPK: -   

 

A.2. Vplyvy: 

  Pozitívne   Žiadne   Negatívne  

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy  x  

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k 

zvýšeniu regulačného zaťaženia? 
x 

 
 

3. Sociálne vplyvy  
 

 

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,    

– sociálnu exklúziu,    

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na 

zamestnanosť 
x   

4. Vplyvy na životné prostredie  x  

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti  x  

  

Analýza vplyvov 

Vplyvy na podnikateľské prostredie 

1. Ktoré podnikateľské subjekty budú 

predkladaným návrhom ovplyvnené 

a aký je ich počet? 

Ovplyvnení budú najmä mikropodnikatelia, malí 

a strední podnikatelia. Predpokladaný počet je 

2392 právnických osôb. 

2. Aký je predpokladaný charakter 

a rozsah nákladov a prínosov? 

Predpokladané náklady súvisiace s návrhom nie sú 

žiadne.  

Prínosom opatrenia je vyššia pravdepodobnosť 

uchádzať sa o poskytnutia stimulov na výskum 

a vývoj. 

3. Aká je predpokladaná výška 

administratívnych nákladov, ktoré 

podniky vynaložia v súvislosti 

s implementáciou návrhu? 

--- 

4. Aké sú dôsledky pripravovaného 

návrhu pre fungovanie podnikateľských 

subjektov na slovenskom trhu (ako sa 

zmenia operácie na trhu?) 

Podniky, ktoré uspejú pri súťaži o poskytnutia 

stimulov na VaV si zvýšia predpoklady lepšieho 

uplatnenia na trhoch v SR a v zahraničí po 

ukončení poskytnutia stimulov na VaV.  

5. Aké sú predpokladané spoločensko- 

ekonomické dôsledky pripravovaných 

Predpokladá sa zvýšenie zamestnanosti vo VaV 

pre vysokokvalifikovaných pracovníkov VaV, 



regulácií? vyššia pridaná hodnota výrobkov zo 

strednodobého a  dlhodobého  hľadiska, zvýšenie 

konkurencieschopnosti podnikov a ich výrobkov. 

 

 

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, 

sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 

1. Identifikujte vplyv na hospodárenie  

 domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny 

domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne 

ovplyvnené.   

--- 

Kvantifikujte:  

--- 

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            

na priemerného obyvateľa 

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov                  

za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností 

- Celkový počet obyvateľstva/domácností 

ovplyvnených predkladaným materiálom 

2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne 

kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, 

právam, tovarom a službám u jednotlivých 

ovplyvnených skupín obyvateľstva. 

--- 

3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí: 

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť. 
--- 

4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť. 

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ? 

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené 

schválením predkladaného materiálu ? 

Hrozí v prípade schválenia predkladaného 

materiálu hromadné prepúšťanie ? 

Predpoklad zvýšenia zamestnanosti 

vysokokvalifikovaných zamestnancov 

VaV. 

Žiadne skupiny zamestnancov nebudú 

ohrozené. 

Nehrozí hromadné prepúšťanie. 

 

 

A.3. Poznámky 

  

       

A.4. Alternatívne riešenia 

  

 

A.5. Stanovisko gestorov 

  
 


