VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

11 /7
11

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

2 /1
4 /3
5 /3

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. Klub 500

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2 (1o,1z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2 (1o,1z)

0 (0o,0z)

5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

6. Potravinárska komora Slovenska

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

7. Republiková únia zamestnávateľov

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

8. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

9. Zväz spracovateľov mäsa

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

10. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

12. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

13. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných
orgánov štátnej správy)

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

14. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

15. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

16. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

17. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

18. Národná banka Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

19. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

20. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Úrad vlády Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

43. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

44. Asociácia priemyselných zväzov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

11 (4o,7z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

Pripomienka

Pripomienky Klubu 500 k materiálu „Návrh tvorby
pohotovostných zásob na roky 2021 - 2022“ (ďalej len „návrh
materiálu“) LP/2020/605 1. Návrh na doplnenie základnej
komodity do štátnych hmotných rezerv – zásadná pripomienka
Štátne hmotné rezervy predstavujú jeden zo strategických prvkov
zdrojovej základne hospodárstva SR pri riešení krízových situácií
a mimoriadnych udalostí na území SR, pričom pohotovostné
zásoby (ďalej len „PZ“) tvoria jednu z neoddeliteľných súčastí
štátnych hmotných rezerv. V súčasnosti PZ predstavujú vybrané
základné komodity a hotové výrobky určené na okamžitú a
bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku
Klub 500 obyvateľstva postihnutého krízovou situáciou, mimoriadnou
udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity. V rámci
návrhu materiálu cieľovým stavom pre dezinfekčné prostriedky
na ruky má byť 20 000 ks, pričom aktuálny stav je 0 a cieľovým
stavom pre širokospektrálny dezinfekčný prostriedok má byť 30
000 l, pričom aktuálny stav je 0. V rámci dokumentu
predloženého do MPK sa uvádza, že v roku 2020 bolo
obstaraných 11 280 l širokospektrálneho dezinfekčného
prostriedku pričom vyskladnených z tohto počtu bolo 10 820 l. To
znamená, že aktuálny stav pre širokospektrálne dezinfekčné
prostriedky obsiahnuté v rámci PZ tvorí len 460 l. Predmetné
stavy materiálov sú uvedené v rámci skupiny PZ 2 „Prostriedky
pre zabezpečenie komplexného dočasného núdzového stavu“ a

Typ Vyh.

Z

N

Spôsob vyhodnotenia
Pohotovostné zásoby, ako jeden z troch
druhov štátnych hmotných rezerv, sú
určené na okamžitú a bezodplatnú
pomoc pri záchrane životov, zdravia a
majetku obyvateľstva postihnutého
krízovou situáciou, mimoriadnou
udalosťou alebo III. stupňom
povodňovej aktivity na zabezpečenie
jeho základných životných potrieb, pre
záchranné zložky integrovaného
záchranného systému alebo na
poskytnutie humanitárnej pomoci.
Položky „Širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok“ a
„Dezinfekčný prostriedok na ruky“ sú
určené na zabezpečenie komplexného
dočasného núdzového ubytovania
obyvateľstva, za účelom riešenia
mimoriadnej situácie je možné ich
použiť v súlade s prvou vetou. Položky
nie sú zapracované v skupine „PZ 5.
Zdravotnícke pomôcky, osobné
ochranné prostriedky“, nakoľko sa v
súlade s platnými právnymi normami
Slovenskej republiky nejedná o

absentujú v rámci skupiny PZ 5 „Zdravotnícke pomôcky, osobné
ochranné prostriedky“ kde je podľa nášho názoru taktiež
nevyhnutné disponovať vyššie uvedenými materiálmi
(širokospektrálny dezinfekčný prostriedok a dezinfekčný
prostriedok na ruky) aj v rámci tejto skupiny. Nakoľko v rámci 1.
vlny pandémie súvisiacej so spôsobovaním ochorenia COVID-19
bol na trhu absolútny nedostatok predmetných pomôcok a
prostriedkov, považujeme za nevyhnutné, v rámci štátnych
hmotných rezerv zabezpečiť aj prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto
materiály dajú vyrobiť. Týmto by sa v budúcnosti predišlo
nežiadúcemu stavu spôsobenému nedostupnosťou dezinfekčných
prostriedkov na trhu ako tomu bolo v prípade 1. vlny pandémie
spôsobujúcej ochorenie COVID-19. Zároveň v zmysle § 2 ods. 3
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii (ďalej len
„zákon o hospodárskej mobilizácii“) cieľom hospodárskej
mobilizácie je vytváranie predpokladov na zabezpečenie zdrojov,
ktorými sú životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na
prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie
činnosti ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov krízového
riadenia informačných a spravodajských služieb, ako aj subjektov
hospodárskej mobilizácie. Jednou z náplní opatrení hospodárskej
mobilizácie je v zmysle § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii
organizácia dodávok pohonných hmôt. Zároveň v zmysle zákona
č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov,
ktoré sú určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie,

zdravotnícke pomôcky, ani o osobné
ochranné prostriedky. Uvedené
položky je možné poskytnúť po
vyhlásení mimoriadnej situácie, resp.
krízového stavu, to znamená aj za
účelom riešenia pandémie, zaradenie
pohotovostných zásob do stanovených
skupín neobmedzuje použitie na určitú
konkrétnu mimoriadnu udalosť.
Zároveň v súlade s prvou vetou
uvádzame, že pohotovostné zásoby sú
určené „na okamžitú a bezodplatnú
pomoc“, čo je možné len použitím
hotových výrobkov. „Prvotnú
surovinu“, napr. „bezvodný lieh“ je
možné zaradiť do štátnych hmotných
rezerv, avšak nie do pohotovostných
zásob, ale do mobilizačných rezerv po
tom, čo príslušný ústredný orgán
štátnej správy ustanoví podľa svojho
uváženia subjekt hospodárskej
mobilizácie a určí mu opatrenia na
zabezpečenie takejto prvotnej suroviny,
napr. bezvodného liehu, v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii v
znení neskorších predpisov. Núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov

zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie
medzinárodných záväzkov SR, klesnúť pod minimálny limit
ustanovený v tomto zákone, pričom agentúra je povinná
zabezpečiť kvalitatívne parametre núdzových zásob podľa
technických noriem. Pre naplnenie kvalitatívnych parametrov sa
do automobilového benzínu primiešava aj etyltercbutyléter
(ETBE), ktorý sa vyrába v rafinériach, z bezvodého liehu. Aby
bolo možné zabezpečiť optimálne stavy vyššie uvedených
dezinfekčných prostriedkov (najmä ich výroby) a zároveň aby
bolo možné naplniť kvalitatívne požiadavky automobilového
benzínu pre účely núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, je
podľa nášho názoru nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu
hmotnú rezervu aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona
č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom
množstve, čím by bola do budúcnosti zaistená možnosť výroby
vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov a bolo by možné
zabezpečiť povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa technických
noriem.

MFSR

Do materiálu žiadam doplniť pre jednotlivé položky analytické
ukazovatele, ako sú napríklad obrátkovosť/priemerný vek zásob,
objem vyskladnených zásob, objem vyradených zásob, celkový
pokrytý/nepokrytý dopyt v danom roku a ďalšie informácie, ktoré
zdôvodnia zmenu/zachovanie cieľového stavu. Na základe
informácií v dokumente nie je možné vyhodnotiť efektívnosť
nastavenia tvorby pohotovostných zásob

(automobilový benzín) a nakladanie s
nimi sa riadia a zabezpečujú v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu
ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, avšak predmetná
pripomienka nemá súvislosť s druhom
štátnych hmotných rezerv,
pohotovostných zásob, ktorých sa
materiál v MPK týka. Rozpor bol
odstránený.

Z

Parciálne požadované údaje sú uvedené
vo vlastnom materiáli 2, kde je
uvedená obrátkovosť - množstvo
ČA naskladnenia/vyskladnenia, dopyt sa
SŠHR SR snaží zabezpečovať podľa
disponibilných pohotovostných zásob a
reálnych požiadaviek orgánov
krízového riadenia, uvedené

nepovažujeme za vhodné uvádzať do
vlastného materiálu 1. Rozpor bol
odstránený.

MFSR

MOSR

Vzhľadom na to, že materiál nebude mať vplyv na rozpočet
verejnej správy, nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov v
časti 9. označovať rozpočtovú zabezpečenosť.
Pohotovostné zásoby sú podhodnotené a ich objem nezohľadňuje
možné varianty krízových situácií.

• obal materiálu do MPK obsahuje obsah materiálu, ktorý v
bodoch č. 5 až č. 7 tvorí príloha materiálu, ktorá nie je súčasťou
LP/2020/605, • z vlastného materiálu nie je zrejmé, do akej miery
sa plánuje zmeniť štruktúra pohotovostného potravinového
balíčka v porovnaní so súčasnou štruktúrou pohotovostnej dávky
potravín a tekutín. Zloženie pohotovostného potravinového
MPRVSR balíčka nie je v texte materiálu špecifikované Odôvodnenie: V
prípade významnej zmeny budú z návrhu vyplývať dosahy na
podnikateľské prostredie, t. j. spracovateľov komodít rastlinnej a
živočíšnej výroby (hotové konzervované jedlá, sušené mlieko
dojčenské), ktoré by malo byť zohľadnené v doložke vybraných
vplyvov a príslušnej analýze • vlastný materiál neobsahuje
informáciu o spôsobe vyhodnotenia cieľových stavov
jednotlivých položiek pohotovostných zásob

O

A

Akceptovaná

O

N

Absentuje konkrétna vecná
pripomienka.

O

Akceptovaná: Obal materiálu do MPK
bol zmenený, nastala chyba pri
zadávaní do systému slov-lex, obal
bude predložený podľa platných
smerníc; Akceptovaná: štruktúra
pohotovostného potravinového balíčka
ČA sa nebude významným spôsobom
meniť, príklad zloženia je v materiáli
zapracovaný; Čiastočne akceptovaná:
Cieľové stavy sa SŠHR SR snažila
napĺňať a docieliť v závislosti od
disponibilných finančných
prostriedkov, viď vlastný materiál 2.

Žiadame do materiálu doplniť definíciu pojmu „pohotovostný
potravinový balíček“. Odôvodnenie: V bode 4.3.1 Skupina PZ 1.
Pohotovostná dávka potravín a tekutín sú v tabuľke s názvom:
súčasný stav uvedené pod poradovými číslami: 1,2,3,4,5,6
jednotlivé názvy potravín a pitná voda, v tabuľke s názvom:
MPRVSR
Návrh PZ 1. Pohotovostná dávka potravín a tekutín je pod
poradovým číslom 1 uvedená pitná voda a pod poradovým číslom
2 je uvedený Pohotovostný potravinový balíček, pričom pojem
pohotovostný potravinový balíček nie je uvedený. Sme toho
názoru, že pojem pohotovostný potravinový balíček absentuje a je
nutné ho zadefinovať.
v časti 4.3.5 Skupina PZ 5. Zdravotnícke pomôcky – „Návrh“ na
strane 11 navrhujeme navýšiť počty ochranných pomôcok tak,
aby zohľadňovali testovanie žiakov, zákonných zástupcov a
zamestnancov škôl na účel umožnenia vstupu do školy pri
zabezpečovaní prezenčnej formy výučby a prevádzky školských
zariadení podľa uznesenia vlády SR č. 760/2020 zo dňa 4.
MŠVVaŠSR decembra 2020 a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR č. 39 zo 10. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 pred vstupom do
priestorov škôl. Odôvodnenie: Počet žiakov, zákonných
zástupcov a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých sa
týka testovanie je približne jeden milión osôb, pričom platnosť
testu je aktuálne stanovená na 14 dní.

Z

O

A

Definícia bola zapracovaná.

N

SŠHR SR vytvára pohotovostné
zásoby, druh štátnych hmotných
rezerv, za účelom poskytnutia v súlade
so zákonom č. 372/2012 Z. z. o
štátnych hmotných rezervách.
Zdravotnícke pomôcky a osobné
ochranné prostriedky sú určené na
poskytnutie v prípade, že na trhu nie je
dostatok uvedených pomôcok alebo
prostriedkov a v prípade, že ich
žiadateľ nevie zabezpečiť
obstarávaním vo svojej réžii. SŠHR SR
považuje aktuálne stanovené optimálne
počty ochranných pomôcok za
dostatočné a v prípade, že ich nebude

na trhu dostatok, na základe oprávnenej
žiadosti poskytne predmetné
pohotovostné zásoby v súlade s vyššie
uvedeným zákonom.

PKS

1. Zásadná pripomienka – žiadosť o doplnenie definície
„Pohotovostný potravinový balíček“ a jeho zloženia do
predloženého návrhu materiálu Odôvodnenie: Predložený
materiál v bode PZ 1. Pohotovostná dávka potravín a tekutín
obsahuje pojem „Pohotovostný potravinový balíček“ avšak v
návrhu materiálu absentuje jeho definícia, predložený materiál
zároveň neobsahuje informáciu, čo má „Pohotovostný
potravinový balíček“ obsahovať a v akom množstve. Z
praktického hľadiska môže byť problematická kontrola
minimálnej doby trvanlivosti pohotovostných zásob a
zabezpečovanie ich obmeny, nakoľko je vysoký predpoklad, že
„Pohotovostný potravinový balíček“ bude obsahovať rôzne druhy
výrobkov od rôznych výrobcov s rôznymi dobami spotreby,
pričom uplynutím najkratšej doby spotreby jednej z položiek
pohotovostného potravinového balíčka bude treba obmeniť celý.
Zároveň žiadame do dokumentu zapracovať analýzy, ako bol
stanovený navrhovaný počet potravinových balíčkov. Za
efektívnejšie riešenie považujeme držať pohotovostné zásoby na
základné potravinárske komodity na základe zmlúv so subjektami
hospodárskej mobilizácie, čím by sa štát vyhol ďalším
administratívnym nákladom súvisiacim so skladovaním daných
potravín. 2. Návrh na doplnenie základnej komodity do štátnych

Z

1. Čiastočne akceptovaná: Definícia
„Pohotovostného potravinového
balíčka“ bola zapracovaná.
Špecifikácia a množstvo položiek v
balíčku bude definované po
komunikácii a spolupráci s vybranými
orgánmi štátnej správy pred
uskutočnením verejného obstarávania.
Rozpor bol odstránený. 2.
Neakceptovaná: Pohotovostné zásoby,
ako jeden z troch druhov štátnych
ČA hmotných rezerv, sú určené na
okamžitú a bezodplatnú pomoc pri
záchrane životov, zdravia a majetku
obyvateľstva postihnutého krízovou
situáciou, mimoriadnou udalosťou
alebo III. stupňom povodňovej aktivity
na zabezpečenie jeho základných
životných potrieb, pre záchranné
zložky integrovaného záchranného
systému alebo na poskytnutie
humanitárnej pomoci. Položky
„Širokospektrálny dezinfekčný

hmotných rezerv – zásadná pripomienka Štátne hmotné rezervy
predstavujú jeden zo strategických prvkov zdrojovej základne
hospodárstva SR pri riešení krízových situácií a mimoriadnych
udalostí na území SR, pričom pohotovostné zásoby (ďalej len
„PZ“) tvoria jednu z neoddeliteľných súčastí štátnych hmotných
rezerv. V súčasnosti PZ predstavujú vybrané základné komodity a
hotové výrobky určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri
záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého
krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom
povodňovej aktivity. V rámci návrhu materiálu cieľovým stavom
pre dezinfekčné prostriedky na ruky má byť 20 000 ks, pričom
aktuálny stav je 0 a cieľovým stavom pre širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok má byť 30 000 l, pričom aktuálny stav je
0. V rámci dokumentu predloženého do MPK sa uvádza, že v
roku 2020 bolo obstaraných 11 280 l širokospektrálneho
dezinfekčného prostriedku pričom vyskladnených z tohto počtu
bolo 10 820 l. To znamená, že aktuálny stav pre širokospektrálne
dezinfekčné prostriedky obsiahnuté v rámci PZ tvorí len 460 l.
Predmetné stavy materiálov sú uvedené v rámci skupiny PZ 2
„Prostriedky pre zabezpečenie komplexného dočasného
núdzového stavu“ a absentujú v rámci skupiny PZ 5
„Zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné prostriedky“ kde je
podľa nášho názoru taktiež nevyhnutné disponovať vyššie
uvedenými materiálmi (širokospektrálny dezinfekčný prostriedok
a dezinfekčný prostriedok na ruky) aj v rámci tejto skupiny.
Nakoľko v rámci 1. vlny pandémie súvisiacej so spôsobovaním
ochorenia COVID-19 bol na trhu absolútny nedostatok
predmetných pomôcok a prostriedkov, považujeme za

prostriedok“ a „Dezinfekčný
prostriedok na ruky“ sú určené na
zabezpečenie komplexného dočasného
núdzového ubytovania obyvateľstva, za
účelom riešenia mimoriadnej situácie
je možné ich použiť v súlade s prvou
vetou. Položky nie sú zapracované v
skupine „PZ 5. Zdravotnícke pomôcky,
osobné ochranné prostriedky“, nakoľko
sa v súlade s platnými právnymi
normami Slovenskej republiky nejedná
o zdravotnícke pomôcky, ani o osobné
ochranné prostriedky. Uvedené
položky je možné poskytnúť po
vyhlásení mimoriadnej situácie, resp.
krízového stavu, to znamená aj za
účelom riešenia pandémie, zaradenie
pohotovostných zásob do stanovených
skupín neobmedzuje použitie na určitú
konkrétnu mimoriadnu udalosť.
Zároveň v súlade s prvou vetou
uvádzame, že pohotovostné zásoby sú
určené „na okamžitú a bezodplatnú
pomoc“, čo je možné len použitím
hotových výrobkov. „Prvotnú
surovinu“, napr. „bezvodný lieh“ je
možné zaradiť do štátnych hmotných
rezerv, avšak nie do pohotovostných

nevyhnutné, v rámci štátnych hmotných rezerv zabezpečiť aj
prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto materiály dajú vyrobiť. Týmto
by sa v budúcnosti predišlo nežiadúcemu stavu spôsobenému
nedostupnosťou dezinfekčných prostriedkov na trhu ako tomu
bolo v prípade 1. vlny pandémie spôsobujúcej ochorenie COVID19. Zároveň v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii (ďalej len „zákon o hospodárskej
mobilizácii“) cieľom hospodárskej mobilizácie je vytváranie
predpokladov na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne
dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a
potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných
orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia informačných a
spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej
mobilizácie. Jednou z náplní opatrení hospodárskej mobilizácie je
v zmysle § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii organizácia
dodávok pohonných hmôt. Zároveň v zmysle zákona č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktoré sú
určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo
prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných
záväzkov SR, klesnúť pod minimálny limit ustanovený v tomto
zákone, pričom agentúra je povinná zabezpečiť kvalitatívne
parametre núdzových zásob podľa technických noriem. Pre
naplnenie kvalitatívnych parametrov sa do automobilového
benzínu primiešava aj etyltercbutyléter (ETBE), ktorý sa vyrába v
rafinériach, z bezvodého liehu. Aby bolo možné zabezpečiť

zásob, ale do mobilizačných rezerv po
tom, čo príslušný ústredný orgán
štátnej správy ustanoví podľa svojho
uváženia subjekt hospodárskej
mobilizácie a určí mu opatrenia na
zabezpečenie takejto prvotnej suroviny,
napr. bezvodného liehu, v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii v
znení neskorších predpisov. Núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov
(automobilový benzín) a nakladanie s
nimi sa riadia a zabezpečujú v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu
ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, avšak predmetná
pripomienka nemá súvislosť s druhom
štátnych hmotných rezerv,
pohotovostných zásob, ktorých sa
materiál v MPK týka. Rozpor bol
odstránený.

optimálne stavy vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov
(najmä ich výroby) a zároveň aby bolo možné naplniť
kvalitatívne požiadavky automobilového benzínu pre účely
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, je podľa nášho
názoru nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu hmotnú rezervu
aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona č. 467/2002 Z.
z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom množstve, čím
by bola do budúcnosti zaistená možnosť výroby vyššie uvedených
dezinfekčných prostriedkov a bolo by možné zabezpečiť
povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov núdzových zásob
ropy a ropných výrobkov podľa technick

RÚZSR

1. Zásadná pripomienka - návrh na doplnenie základnej komodity
do štátnych hmotných rezerv Štátne hmotné rezervy predstavujú
jeden zo strategických prvkov zdrojovej základne hospodárstva
SR pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí na
území SR, pričom pohotovostné zásoby (ďalej len „PZ“) tvoria
jednu z neoddeliteľných súčastí štátnych hmotných rezerv. V
súčasnosti PZ predstavujú vybrané základné komodity a hotové
výrobky určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane
životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou
situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej
aktivity. V rámci návrhu materiálu cieľovým stavom pre
dezinfekčné prostriedky na ruky má byť 20 000 ks, pričom
aktuálny stav je 0 a cieľovým stavom pre širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok má byť 30 000 l, pričom aktuálny stav je
0. V rámci dokumentu predloženého do MPK sa uvádza, že v

Z

N

Pohotovostné zásoby, ako jeden z troch
druhov štátnych hmotných rezerv, sú
určené na okamžitú a bezodplatnú
pomoc pri záchrane životov, zdravia a
majetku obyvateľstva postihnutého
krízovou situáciou, mimoriadnou
udalosťou alebo III. stupňom
povodňovej aktivity na zabezpečenie
jeho základných životných potrieb, pre
záchranné zložky integrovaného
záchranného systému alebo na
poskytnutie humanitárnej pomoci.
Položky „Širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok“ a
„Dezinfekčný prostriedok na ruky“ sú
určené na zabezpečenie komplexného

roku 2020 bolo obstaraných 11 280 l širokospektrálneho
dezinfekčného prostriedku pričom vyskladnených z tohto počtu
bolo 10 820 l. To znamená, že aktuálny stav pre širokospektrálne
dezinfekčné prostriedky obsiahnuté v rámci PZ tvorí len 460 l.
Predmetné stavy materiálov sú uvedené v rámci skupiny PZ 2
„Prostriedky pre zabezpečenie komplexného dočasného
núdzového stavu“ a absentujú v rámci skupiny PZ 5
„Zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné prostriedky“ kde je
podľa nášho názoru taktiež nevyhnutné disponovať vyššie
uvedenými materiálmi (širokospektrálny dezinfekčný prostriedok
a dezinfekčný prostriedok na ruky) aj v rámci tejto skupiny.
Nakoľko v rámci 1. vlny pandémie súvisiacej so spôsobovaním
ochorenia COVID-19 bol na trhu absolútny nedostatok
predmetných pomôcok a prostriedkov, považujeme za
nevyhnutné, v rámci štátnych hmotných rezerv zabezpečiť aj
prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto materiály dajú vyrobiť. Týmto
by sa v budúcnosti predišlo nežiadúcemu stavu spôsobenému
nedostupnosťou dezinfekčných prostriedkov na trhu ako tomu
bolo v prípade 1. vlny pandémie spôsobujúcej ochorenie COVID19. Zároveň v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii (ďalej len „zákon o hospodárskej
mobilizácii“) cieľom hospodárskej mobilizácie je vytváranie
predpokladov na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne
dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a
potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných
orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia informačných a
spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej

dočasného núdzového ubytovania
obyvateľstva, za účelom riešenia
mimoriadnej situácie je možné ich
použiť v súlade s prvou vetou. Položky
nie sú zapracované v skupine „PZ 5.
Zdravotnícke pomôcky, osobné
ochranné prostriedky“, nakoľko sa v
súlade s platnými právnymi normami
Slovenskej republiky nejedná o
zdravotnícke pomôcky, ani o osobné
ochranné prostriedky. Uvedené
položky je možné poskytnúť po
vyhlásení mimoriadnej situácie, resp.
krízového stavu, to znamená aj za
účelom riešenia pandémie, zaradenie
pohotovostných zásob do stanovených
skupín neobmedzuje použitie na určitú
konkrétnu mimoriadnu udalosť.
Zároveň v súlade s prvou vetou
uvádzame, že pohotovostné zásoby sú
určené „na okamžitú a bezodplatnú
pomoc“, čo je možné len použitím
hotových výrobkov. „Prvotnú
surovinu“, napr. „bezvodný lieh“ je
možné zaradiť do štátnych hmotných
rezerv, avšak nie do pohotovostných
zásob, ale do mobilizačných rezerv po
tom, čo príslušný ústredný orgán

mobilizácie. Jednou z náplní opatrení hospodárskej mobilizácie je
v zmysle § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii organizácia
dodávok pohonných hmôt. Zároveň v zmysle zákona č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktoré sú
určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo
prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných
záväzkov SR, klesnúť pod minimálny limit ustanovený v tomto
zákone, pričom agentúra je povinná zabezpečiť kvalitatívne
parametre núdzových zásob podľa technických noriem. Pre
naplnenie kvalitatívnych parametrov sa do automobilového
benzínu primiešava aj etyltercbutyléter (ETBE), ktorý sa vyrába v
rafinériach, z bezvodého liehu. Aby bolo možné zabezpečiť
optimálne stavy vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov
(najmä ich výroby) a zároveň aby bolo možné naplniť
kvalitatívne požiadavky automobilového benzínu pre účely
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, je podľa nášho
názoru nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu hmotnú rezervu
aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona č. 467/2002 Z.
z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom množstve, čím
by bola do budúcnosti zaistená možnosť výroby vyššie uvedených
dezinfekčných prostriedkov a bolo by možné zabezpečiť
povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov núdzových zásob
ropy a ropných výrobkov podľa technických noriem.
SPPK

Návrh na doplnenie základnej komodity do štátnych hmotných

štátnej správy ustanoví podľa svojho
uváženia subjekt hospodárskej
mobilizácie a určí mu opatrenia na
zabezpečenie takejto prvotnej suroviny,
napr. bezvodného liehu, v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii v
znení neskorších predpisov. Núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov
(automobilový benzín) a nakladanie s
nimi sa riadia a zabezpečujú v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu
ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, avšak predmetná
pripomienka nemá súvislosť s druhom
štátnych hmotných rezerv,
pohotovostných zásob, ktorých sa
materiál v MPK týka. Rozpor bol
odstránený.

Z

N

Pohotovostné zásoby, ako jeden z troch
druhov štátnych hmotných rezerv, sú

rezerv – zásadná pripomienka Štátne hmotné rezervy predstavujú
jeden zo strategických prvkov zdrojovej základne hospodárstva
SR pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí na
území SR, pričom pohotovostné zásoby (ďalej len „PZ“) tvoria
jednu z neoddeliteľných súčastí štátnych hmotných rezerv. V
súčasnosti PZ predstavujú vybrané základné komodity a hotové
výrobky určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane
životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou
situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej
aktivity. V rámci návrhu materiálu cieľovým stavom pre
dezinfekčné prostriedky na ruky má byť 20 000 ks, pričom
aktuálny stav je 0 a cieľovým stavom pre širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok má byť 30 000 l, pričom aktuálny stav je
0. V rámci dokumentu predloženého do MPK sa uvádza, že v
roku 2020 bolo obstaraných 11 280 l širokospektrálneho
dezinfekčného prostriedku pričom vyskladnených z tohto počtu
bolo 10 820 l. To znamená, že aktuálny stav pre širokospektrálne
dezinfekčné prostriedky obsiahnuté v rámci PZ tvorí len 460 l.
Predmetné stavy materiálov sú uvedené v rámci skupiny PZ 2
„Prostriedky pre zabezpečenie komplexného dočasného
núdzového stavu“ a absentujú v rámci skupiny PZ 5
„Zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné prostriedky“ kde je
podľa nášho názoru taktiež nevyhnutné disponovať vyššie
uvedenými materiálmi (širokospektrálny dezinfekčný prostriedok
a dezinfekčný prostriedok na ruky) aj v rámci tejto skupiny.
Nakoľko v rámci 1. vlny pandémie súvisiacej so spôsobovaním
ochorenia COVID-19 bol na trhu absolútny nedostatok
predmetných pomôcok a prostriedkov, považujeme za

určené na okamžitú a bezodplatnú
pomoc pri záchrane životov, zdravia a
majetku obyvateľstva postihnutého
krízovou situáciou, mimoriadnou
udalosťou alebo III. stupňom
povodňovej aktivity na zabezpečenie
jeho základných životných potrieb, pre
záchranné zložky integrovaného
záchranného systému alebo na
poskytnutie humanitárnej pomoci.
Položky „Širokospektrálny
dezinfekčný prostriedok“ a
„Dezinfekčný prostriedok na ruky“ sú
určené na zabezpečenie komplexného
dočasného núdzového ubytovania
obyvateľstva, za účelom riešenia
mimoriadnej situácie je možné ich
použiť v súlade s prvou vetou. Položky
nie sú zapracované v skupine „PZ 5.
Zdravotnícke pomôcky, osobné
ochranné prostriedky“, nakoľko sa v
súlade s platnými právnymi normami
Slovenskej republiky nejedná o
zdravotnícke pomôcky, ani o osobné
ochranné prostriedky. Uvedené
položky je možné poskytnúť po
vyhlásení mimoriadnej situácie, resp.
krízového stavu, to znamená aj za

nevyhnutné, v rámci štátnych hmotných rezerv zabezpečiť aj
prvotnú surovinu, z ktorej sa tieto materiály dajú vyrobiť. Týmto
by sa v budúcnosti predišlo nežiadúcemu stavu spôsobenému
nedostupnosťou dezinfekčných prostriedkov na trhu ako tomu
bolo v prípade 1. vlny pandémie spôsobujúcej ochorenie COVID19. Zároveň v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii (ďalej len „zákon o hospodárskej
mobilizácii“) cieľom hospodárskej mobilizácie je vytváranie
predpokladov na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne
dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a
potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných
orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia informačných a
spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej
mobilizácie. Jednou z náplní opatrení hospodárskej mobilizácie je
v zmysle § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii organizácia
dodávok pohonných hmôt. Zároveň v zmysle zákona č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nesmie stav núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktoré sú
určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo
prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných
záväzkov SR, klesnúť pod minimálny limit ustanovený v tomto
zákone, pričom agentúra je povinná zabezpečiť kvalitatívne
parametre núdzových zásob podľa technických noriem. Pre
naplnenie kvalitatívnych parametrov sa do automobilového
benzínu primiešava aj etyltercbutyléter (ETBE), ktorý sa vyrába v
rafinériach, z bezvodého liehu. Aby bolo možné zabezpečiť

účelom riešenia pandémie, zaradenie
pohotovostných zásob do stanovených
skupín neobmedzuje použitie na určitú
konkrétnu mimoriadnu udalosť.
Zároveň v súlade s prvou vetou
uvádzame, že pohotovostné zásoby sú
určené „na okamžitú a bezodplatnú
pomoc“, čo je možné len použitím
hotových výrobkov. „Prvotnú
surovinu“, napr. „bezvodný lieh“ je
možné zaradiť do štátnych hmotných
rezerv, avšak nie do pohotovostných
zásob, ale do mobilizačných rezerv po
tom, čo príslušný ústredný orgán
štátnej správy ustanoví podľa svojho
uváženia subjekt hospodárskej
mobilizácie a určí mu opatrenia na
zabezpečenie takejto prvotnej suroviny,
napr. bezvodného liehu, v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii v
znení neskorších predpisov. Núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov
(automobilový benzín) a nakladanie s
nimi sa riadia a zabezpečujú v súlade s
vami uvedeným zákonom č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu

optimálne stavy vyššie uvedených dezinfekčných prostriedkov
(najmä ich výroby) a zároveň aby bolo možné naplniť
kvalitatívne požiadavky automobilového benzínu pre účely
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, je podľa nášho
názoru nevyhnutné, aby bol ustanovený za štátnu hmotnú rezervu
aj bezvodý lieh v zmysle § 2 ods. písm. o) zákona č. 467/2002 Z.
z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v dostatočnom množstve, čím
by bola do budúcnosti zaistená možnosť výroby vyššie uvedených
dezinfekčných prostriedkov a bolo by možné zabezpečiť
povinnosť dodržania kvalitatívnych parametrov núdzových zásob
ropy a ropných výrobkov podľa technických noriem.

ZSM

Žiadosť o doplnenie definície „Pohotovostný potravinový
balíček“ a jeho zloženia do predloženého návrhu materiálu
Odôvodnenie: Predložený materiál v bode PZ 1. Pohotovostná
dávka potravín a tekutín obsahuje pojem „Pohotovostný
potravinový balíček“ avšak v predloženom návrhu materiálu
absentuje jeho definícia. Predložený materiál zároveň neobsahuje
informáciu, čo má „Pohotovostný potravinový balíček“
obsahovať a v akom množstve. Z praktického hľadiska môže byť
problematická kontrola minimálnej doby trvanlivosti
pohotovostných zásob a zabezpečovanie ich obmeny, nakoľko je
vysoký predpoklad, že „Pohotovostný potravinový balíček“ bude
obsahovať rôzne druhy výrobkov od rôznych výrobcov s rôznymi
dobami spotreby.

ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, avšak predmetná
pripomienka nemá súvislosť s druhom
štátnych hmotných rezerv,
pohotovostných zásob, ktorých sa
materiál v MPK týka. Rozpor bol
odstránený.

Z

Definícia „Pohotovostného
potravinového balíčka“ bola
zapracovaná. Špecifikácia a množstvo
položiek v balíčku bude definované po
ČA
komunikácii a spolupráci s vybranými
orgánmi štátnej správy pred
uskutočnením verejného obstarávania.
Rozpor bol odstránený.

