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Doložka vybraných vplyvov 
 

 

 
A.1. Názov materiálu: Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

obdobie rokov 2014 - 2018 

        Termín začatia a ukončenia PPK:  14.6.2013-25.6.2013 
 

 

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  
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania 
vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie 
vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv 
v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke. 
 

 
A.3. Poznámky 

 
Programy sú navrhované na 5 rokov s úmyslom vyhlasovať výzvy každoročne, pričom 
finančné zabezpečenie riešenia projektov bude pokrývať obdobie až do roku 2021                  
(v závislosti od programu). 
 
A.4. Alternatívne riešenia 

 
Nie sú 
 

A.5. Stanovisko gestorov  
 
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez 

pripomienok. 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má k doložke vybraných vplyvov dve 
obyčajné pripomienky, ktoré boli akceptované. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR má k doložke vybraných vplyvov jednu obyčajnú pripomienku, 
ktorá bola akceptovaná. 
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Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov 
na informatizáciu spoločnosti. 
 
Ministerstvo financií SR – sekcia rozpočtovej politiky má k doložke vybraných vplyvov 
zásadnú pripomienku (stanovisko so zásadnou pripomienkou je v prílohe). 
 
Vyjadrenie: 
MŠVVaŠ SR poukazuje na skutočnosť, že ide o priority kapitoly zabezpečujúce funkčnosť 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja v oblasti programov.  V súčasnosti APVV nemá 
žiaden program a v tejto oblasti nemôže plniť aktivity stanovené jej zákonom. 
Nové programy APVV nemajú zatiaľ zabezpečený zdroj krytia zo štátneho rozpočtu. Pre rok 
2014, kde je vyčíslený vplyv na rozpočet verejnej správy v sume 3 435 tis. Eur, boli nové 
programy zahrnuté do priorít kapitoly školstva a predložené na dofinancovanie Ministerstvu 
financií SR. 
Vzhľadom na charakter typu financovania, programy schvaľuje vláda SR, ale programy sa 
realizujú formou cyklických výziev. Ak nebudú zabezpečené finančné prostriedky, výzva 
nebude vypísaná. 
 


