Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 1: Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu
Fáza procesu
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Kontrolná otázka
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1. Príprava
tvorby
právneho
predpisu

1.1 Identifikácia cieľa

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu?
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☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie
pred začatím tvorby právneho predpisu?

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie
počas tvorby právneho predpisu?

☒

☐

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie
aj po ukončení tvorby právneho predpisu?

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu
tvorby právneho predpisu?

☒

☐

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu?

☒

☐

1.2 Identifikácia
problému a alternatív

2.1 Rozsah informácií

2.
Informovanie
verejnosti
o tvorbe
právneho
predpisu

2.2 Kontinuita
informovania

2.3 Kvalita a včasnosť
informácií

2.4 Adresnosť
informácií
3.
Vyhodnotenie
procesu
tvorby
právneho
predpisu

4.1 Hodnotenie
procesu

Bola vykonaná identifikácia problému a
alternatív riešení?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o
probléme, ktorý má predmetný právny predpis
riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli
účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
spolu s časovým rámcom jeho tvorby?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o
plánovanom procese tvorby právneho predpisu?

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho
predpisu verejnosti poskytnuté včas?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho
predpisu a o samotnom právnom predpise
poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné
vzhľadom na prenos relevantných informácií
o právnom predpise smerom k verejnosti?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby
právneho predpisu?

Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu

1. Zvolený scenár s odôvodnením, prečo bol vybratý:
Bol zvolený scenár informovania verejnosti o príprave právneho predpisu. Vzhľadom na
skutočnosť, že bol identifikovaný minimálny vplyv služieb verejnej správy na občana, bol
zvolený tento scenár.

2. Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu:
Vzhľadom na charakter právneho predpisu sa neočakáva aktívne zapojenie verejnosti do
procesu prípravy právneho predpisu. V prípade záujmu však bude mať verejnosť možnosť
participovať na príprave právneho predpisu v rámci medzirezortného pripomienkového
konania.

3. Spôsob identifikácie problému a alternatív riešení:
V rámci prípravy návrhu zákona bola spracovaná legislatívna analýza, z ktorej vychádzal
samotný návrh legislatívnych zmien. Východiskovým dokumentom pre realizáciu celého
projektu zavedenia nového systému základných identifikátorov fyzických osôb bola Čiastková
štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb OPIS - Identifikátor fyzických osôb. Keďže tento dokument
nepredpokladal viacero alternatív riešení (ak nerátame alternatívu zachovania súčasného stavu),
nepoužili sa alternatívne návrhy ani pri spracovaní návrhu zákona.

4. Zhodnotenie participatívneho procesu predkladateľom:

