Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo
vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Opatrenie č. 28

Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa
získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových
nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.
Podnikateľské subjekty vo verejnej doprave v súvislosti s výkonom svojej činnosti žiadajú
od žiakov a študentov potvrdenia o návšteve školy. Taktiež obecné úrady žiadajú od študentov
tieto potvrdenia v súvislosti s poplatkami ohľadne odpadov. Potvrdenia o návšteve školy sú
potrebné aj pri vybavovaní si zľavových kariet napr. Icic alebo Euro26.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Opatrenie č. 28

Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa
získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových
nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.
Nová služba umožní, by si podnikatelia v doprave, obecné úrady a iné inštitúcie overili, či daný
občan je žiakom alebo študentom danej školy. Občania (žiaci a študenti) už nebudú musieť
žiadať od škôl potvrdenia o návšteve.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Opatrenie č. 28

zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Opatrenie č. 28
Poskytovanie novej služby zabezpečí Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície.

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
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Nepriamy vplyv (popíšte)
Opatrenie č. 28

Občania (žiaci a študenti) už nebudú musieť žiadať od škôl potvrdenia o návšteve. Ušetria tým
čas na získanie potvrdenia o návšteve školy. Zároveň ušetria čas na doručenie potvrdenia napr.
obecnému úradu v mieste svojho bydliska a pod.

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Opatrenie č. 28

Ušetrenie časovej straty a dopravných nákladov pri získaní potvrdení o návšteve školy a ich
následnom doručení dopravcom, obecným a mestským úradom v mieste trvalého pobytu a iným
inštitúciám.
Vychádzame z toho, že priemerná cena prepravy prostredníctvom osobného dopravného
prostriedku (ODP) a verejným dopravným prostriedkom (VDP) v rámci Slovenska sú
v priemere 3 eurá vzhľadom nato, že študenti majú cestovné poväčšine zdarma.
Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície je ročný počet vydaných
potvrdení o návšteve školy 1,5 mil. Podľa Centra vedecko-technických informácií SR na
Slovensku študovalo v školskom roku 2017/2018 približne 759 086 žiakov a študentov (žiaci
základných škôl, študenti gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť, študenti vysokých
škôl). Odstránením povinnosti predkladať potvrdenie o návšteve školy ušetria žiaci a študenti
ročne približne 2 277 258 eur.
Názov nákladu

Priemerná
cena
VDP
a ODP (v eur)

Počet žiakov a
študentov i
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759 086

Náklad na dopravu na získanie
potvrdenia a jeho doručenia

Celkom v EUR

2 277 258

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
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Opatrenie č. 28

Predpokladáme, že žiak alebo študent venuje 1/2 hodinu na získanie a doručenie potvrdenia
o návšteve školy. Pri priemernej celkovej hodinovej cene práce vo výške 8,47 eur/hod a pri
počte žiakov a študentov 759 086 občania ušetria 3 214 729mil. eur. Hlavnou úlohou žiaka
a študenta však nie je zárobok ale štúdium. Žiaci a študenti môžu o dané potvrdenie požiadať
a doručiť ho počas osobného voľna. Z tohto dôvodu je ohodnotenie časového vplyvu len
orientačné.
Občanom zaniká povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, a teda už nebude musieť
vynaložiť žiadny čas na vybavenie uvedenej povinnosti.
Názov nákladu

Administratívne náklady
získanie potvrdení

na

Celková cena práce /
priemerná mzda v NH
prepočítaná na 1 hod.

Počet žiakov
a študentov

8,47 eur

759 086

Celkom v EUR

3 214 729

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských
oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Opatrenie č. 28
Väčšina žiakov základných a stredných škôl a takmer všetci študenti vysokých škôl.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti
alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Opatrenie č. 28
Občanovi zaniká povinnosť získať a doručiť potvrdenie o návšteve školy.

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Opatrenie č. 28
Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície,
Obecné a mestské úrady,
štátne školy.

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové
povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Opatrenie č. 28
Pre štátne školy vzniká povinnosť poskytnúť údaje o žiakoch a študentoch. Pre obecné a mestské úrady
vzniká povinnosť overiť si prostredníctvom novej služby, že daný občan je žiakom alebo študentom
danej školy.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
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Opatrenie č. 28
Pre obecné a mestské úrady zaniká povinnosť žiadať od žiakov a študentov potvrdenie o návšteve školy.
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