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Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 2.11.2022 

začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami k ex post hodnoteniu nasledovnej 

regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“): 

 

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): II. polrok 2022 

 

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  republiky 

 

Názov právneho predpisu/právnych predpisov:  

Vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej 

a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a 

overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 

Lokalizácia: Príloha č. 7 bod F . 2 c) 

Stručný opis regulácie: Vymedzenie rozsahu praktického vzdelávania pre kategóriu elektrické 

vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton - s volantovým 

riadením (druh W1). 

 

Špecifikácia:   

 Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:     - 

 Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: - 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/695 

 Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: - 

 

Ex post hodnotenie: 

x regulácie/regulácií jedného právneho predpisu 

 ☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch 

 

Číslo regulácie: 30 

 

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d) 

 

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia: upraviť rozsah praktickej časti výchovy a 

vzdelávania z (najmenej) 24 hodín na (najmenej) 16 hodín 

Súčasný, povinne stanovený rozsah praktickej časti výchovy a vzdelávania pri tejto vzdelávacej 

činnosti je nadhodnotený. Vychádzame z reálnej praxe. Pre nadobudnutie praktických zručností z 

praktickej časti pri tejto vzdelávacej činnosti podľa skúseností z praxe by postačovalo (najmenej) 

16 hodín. Uvedený návrh súčasne predstavuje v praxi zníženie administratívnej a finančnej záťaže 

pre zamestnávateľov.  

 

Termín ukončenia verejných konzultácií: 30.11.2022 

 



 

 

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať elektronicky.  

 

Kontaktné osoby:  

Ing. Adam Šulík, adam.sulik@employment.gov.sk; 02/2046 1207 

Ing. Martin Bobro, martin.bobro@employment.gov.sk 02/2046 1215 
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