Predkladacia správa
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“),
ostatný ústredný orgán štátnej správy pre štátne hmotné rezervy (hmotné rezervy, mobilizačné
rezervy, pohotovostné zásoby) 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 Slovenskej republiky odo dňa 12.03.2020 od 6:00
hod., požiadaviek orgánov krízového riadenia v súvislosti s riešením dopadov nielen
koronavírusu (COVID-19), ale aj rôznych ochorení, ktoré môžu spôsobiť epidémiu, najmä
požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a odporúčaní Permanentného
krízového štábu. Predkladaný materiál aktualizuje skladbu pohotovostných zásob a cieľové
stavy.
SŠHR SR pristúpila v súčinnosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky a odporúčaní Permanentného krízového štábu k predloženiu návrhu na aktualizáciu
materiálu na zabezpečenie riešenia epidémie spôsobenej nielen koronavírusom (COVID-19)
ale aj rôznych ochorení, ktoré môžu spôsobiť epidémiu. Predmetný návrh opatrenia SŠHR SR
predstavuje predkladaný materiál, ktorý navrhuje aktualizáciu materiálovej skladby
pohotovostných zásob. Ide o aktualizáciu počtu zdravotníckych pomôcok (osobné ochranné
pracovné pomôcky) nevyhnutného pre potreby orgánov krízového riadenia, prioritne rezortu
zdravotníctva, a na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky
v súvislosti nielen s koronavírusom (COVID-19), ale aj s rôznymi ochoreniami, ktoré môžu
spôsobiť epidémiu. Pri špecifikácii kvantifikácie vybraných zdravotníckych pomôcok SŠHR
SR úzko spolupracovala najmä s rezortom zdravotníctva a Permanentným krízovým štábom.
Cieľové stavy zdravotníckych pomôcok predstavujú množstvo materiálu na dobu 60 dní
podľa sektorového modelu Permanentného krízového štábu a podľa reálnych výdajov pre
orgány krízového riadenia. Výdavky spojené s nákupom materiálu budú refundované
z prostriedkov EŠIF.
Cieľom predkladaného materiálu je:
a) aktualizovať a zabezpečiť pohotovostné zásoby tak, aby spĺňali súčasné požiadavky
dotknutých orgánov krízového riadenia a to prostredníctvom aktualizácie pohotovostných
zásob – zdravotníckych pomôcok nevyhnutných pre potreby rezortu zdravotníctva
a odporúčaní Permanentného krízového štábu na zabezpečenia ochrany zdravia
obyvateľstva SR v súvislosti nielen s koronavírusom (COVID-19), ale aj s rôznymi
ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť epidémiu,
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b) predložiť vláde Slovenskej republiky predmetný materiál na schválenie a realizovať
schválené zmeny.
Doložka vybraných vplyvov bola vypracovaná na základe Jednotnej metodiky
na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej 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. Materiál nevykazuje 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.
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