Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenia pohotovostných zásob
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“)
☒

Charakter predkladaného materiálu

☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:-

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

-

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

máj 2020

2. Definovanie problému
SŠHR SR, ostatný ústredný orgán štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu
a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze, predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky iniciatívny materiál s názvom „Návrh na úpravu materiálovej skladby
a zabezpečenia pohotovostných zásob“.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 27. februára 2020 schválila uznesením
č. 96 a dňa 3. marca 2020 uznesením č. 99 materiál „Návrh na doplnenie materiálovej skladby
pohotovostných zásob“, dňa 11. marca 2020 schválila uznesením č. 110 materiál „Návrh na zmenu
materiálovej skladby pohotovostných zásob“ a dňa 15. marca 2020 schválila uznesením č. 112
materiál a s názvom „Návrh na úpravu materiálovej skladby pohotovostných zásob“. Iniciatívny
materiál SŠHR SR s názvom „Návrh na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenia pohotovostných
zásob“ je predkladaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR odo dňa 12.03.2020
od 6:00 hod., požiadaviek orgánov krízového riadenia v súvislosti s riešením dopadov nielen
s koronavírusom (COVID-19), ale aj rôznych ochorení, ktoré môžu spôsobiť pandémiu, najmä
požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR a odporúčaní Permanentného krízového štábu.
Predkladaný materiál aktualizuje skladbu pohotovostných zásob a cieľové stavy. Cieľové stavy

zdravotníckych pomôcok predstavujú množstvo materiálu na dobu 60 dní.
SŠHR SR za účelom efektívneho naplnenia navrhuje, aby bola materiálová skladba
pohotovostných zásob aktualizovaná spôsobom, ktorý je definovaný v predmetnom materiáli.
V zmysle ustanovení zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SŠHR SR
navrhuje vláde SR predmetný materiál po prerokovaní schváliť.
SŠHR SR považuje predkladaný „Návrh na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenia
pohotovostných zásob“ za materiál, ktorý aktualizuje skladbu pohotovostných zásob určených najmä
na riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií súvisiacich s nielen s koronavírusom
(COVID-19), ale aj rôznych ochorení, ktoré môžu spôsobiť pandémiu, a ktorý nezaväzuje vládu SR
k povinnosti vyčleniť kapitálové finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly SŠHR SR. Z tohto
dôvodu má SŠHR SR za to, že materiál nemá Vplyvy na rozpočet verejnej správy.
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3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom predkladaného dokumentu v oblasti kvantitatívnej skladby pohotovostných
zásob je upraviť a zabezpečiť pohotovostné zásoby tak, aby spĺňali súčasné požiadavky dotknutých
orgánov krízového riadenia, prioritne rezortu zdravotníctva (Úrad verejného zdravotníctva SR,
regionálne Úrady verejného zdravotníctva SR, poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti)
a odporúčaní Permanentného krízového štábu prostredníctvom aktualizácie pohotovostných zásob –
zdravotníckych pomôcok, čím sa zároveň zlepší ochrana zdravia obyvateľstva SR v súvislosti nielen
s koronavírusom (COVID-19), ale aj s inými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť panémiu.
Schválením predkladaného materiálu „Návrh na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenia
pohotovostných zásob“ a následnou realizáciou tohto návrhu sa dosiahne posilnenie materiálovej
základne pohotovostných zásob zodpovedajúcej súčasným požiadavkám súvisiacich
s koronavírusom, ale aj s rôznymi ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť pandémiu.
4. Dotknuté subjekty
Ústredné orgány štátnej správy
5. Alternatívne riešenia
Neboli zvažované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.
-

8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

2

10. Poznámky
Predkladaný materiál je dokumentom v oblasti tvorby a doplnenia pohotovostných, ktorý
nemá žiadne:
- vplyvy na rozpočet verejnej správy,
- vplyvy na podnikateľské prostredie,
- sociálne vplyvy,
- vplyvy na životné prostredie,
- vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
- ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Doložka vybraných vplyvov bola vypracovaná na základe JEDNOTNEJ METODIKY
NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14.
januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76
z 24. februára 2016).
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Jozef Magdolen
Odbor mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob
tel.č.: 02/57 278 227
e-mail: jozef.magdolen@reserves.gov.sk
12. Zdroje
1) Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách,
2) Uznesenie vlády SR č. 96 z 27. februára 2020 k Návrhu na doplnenie materiálovej tvorby
pohotovostných zásob
3) Uznesenie vlády SR č. 99 z 03. marca 2020 k Návrhu K návrhu na doplnenie bodu B.1.
uznesenia vlády č. 96 z 27. februára 2020 k Návrhu na doplnenie materiálovej skladby
pohotovostných zásob
4) Uznesenie vlády SR č. 110 z 11. marca 2020 k Návrhu na zmenu materiálovej tvorby
pohotovostných zásob
5) Uznesenie vlády SR č. 112 z 15. marca 2020 k Návrhu na úpravu materiálovej tvorby
pohotovostných zásob
6) JEDNOTNÁ METODIKA NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV (schválená
uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16.
septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016),
7) Skladovo-materiálová evidencia SŠHR SR, IS SAP (POHOTOVOSTNÉ ZÁSOBY),
8) a iné.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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