Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 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
x


– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,



– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

 

A.3. Poznámky
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
 Návrh má pozitívny vplyv na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov. Vplyv súvisí so zvyšovaním platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia dopĺňa niektoré zákony (v Čl. III bol novelizovaný zákon č. 553 /2003 Z. z. príloha č. 7). Zmeny sa dotknú všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení financovaných rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. 
V tomto predpise sa vplyv novely zákona č. 390/2011 Z. z. prejaví v prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl (školám)  najmä prostredníctvom koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy.
Kvantifikujte: 
Pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR zaradených do 7.-10. platovej triedy sa zvýšia príjmy v priemere o 10 eur mesačne, zamestnancom zaradených v 11. platovej triede sa zvýšia príjmy o 41 – 42 eur mesačne a zamestnancom zaradených v 12. platovej triede sa zvýšia príjmy o 58 – 60 eur mesačne.
Zvýšenie príjmov sa dotkne približne 65 tis. pedagogických a odborných zamestnancov v školách a v školských zariadeniach financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.
- 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

 

4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
žiadne
4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
 
 
žiadny
4.4. 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 ?
  
 
žiadne
žiadne
nie
 
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.  

A.5. Stanovisko gestorov

 

