
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

  Bratislava 17. august 2021 

  Číslo: Z074185-2021-SF 

 

Dodatok č. 1 k usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu  

a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona  

č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov a o postupe účtovania  

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky mení a dopĺňa usmernenie Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených  

s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a o postupe 

účtovania takto: 

 

1. V Usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad 

nákladov spojených s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. 

o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  

a o postupe účtovania (ďalej len „usmernenie“) sa za článok 3 dopĺňa nový článok 4  

v tomto znení: 

 

„Článok 4 

Postup predkladania oprávnených nákladov na opatrenia hospodárskej mobilizácie 

 

1) Subjekty hospodárskej mobilizácie elektronicky predkladajú oprávnené náklady v štruktúre  

podľa prílohy č. 2b tohto usmernenia a doklady preukazujúce vzniknuté náklady nevyhnutné  

na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s príkazom Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona, ktorým sa spresňuje vykonávanie opatrení 

hospodárskej mobilizácie alebo príkazom ministra zdravotníctva podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona, ktorým sa určuje subjekt hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania 

opatrení hospodárskej mobilizácie, vydaným v mesiaci júl 2021, a ktorými sa prikazuje 

subjektom hospodárskej mobilizácie prijať a uskladniť vakcíny proti ochoreniu COVID-19 

a vykonávať vakcináciu obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 a to aj prostredníctvom 

výjazdovej očkovacej skupiny alebo očkovacích skupín zriadených subjektom hospodárskej 

mobilizácie. 

2) Oprávnené náklady na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle bodu 1)  

tohto článku usmernenia sú prideľované subjektom hospodárskej mobilizácie na základe 

elektronicky predloženej prílohy č. 2b tohto usmernenia a dokladov preukazujúcich vzniknuté 

náklady sekciou financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

3) Prehľad oprávnených nákladov na hospodársku mobilizáciu, ktoré vznikli subjektu 

hospodárskej mobilizácie v čase od nadobudnutia účinnosti príkazu Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona alebo príkazu ministra zdravotníctva podľa § 9 

ods. 1 písm. b) zákona na plnenie opatrení v súlade s bodom 1) tohto článku usmernenia 

elektronicky predkladá subjekt hospodárskej mobilizácie za predchádzajúci mesiac v termíne 

spravidla do 20. dňa nasledujúceho mesiaca v štruktúre podľa prílohy č. 2b tohto usmernenia 

vrátane dokladov preukazujúcich vzniknuté náklady sekcii financovania Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky. Subjekt hospodárskej mobilizácie predkladá 
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dokumentáciu v zmysle tohto bodu usmernenia spravidla formou emailovej správy na adresu 

vydavkyhm@health.gov.sk. 

4) Za oprávnené náklady podľa tohto článku usmernenia sa považujú aj náklady na účely plnenia 

opatrení v zmysle príkazu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 

zákona alebo príkazu ministra zdravotníctva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vydaného 

v mesiaci júl 2021, ak vznikli v období od účinnosti príkazu Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona alebo príkazu ministra zdravotníctva podľa § 9 

ods. 1 písm. b) zákona na plnenie opatrení v súlade s bodom 1) tohto článku usmernenia  

do nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k usmerneniu. Náklady za uvedené oprávnené obdobie 

v štruktúre podľa prílohy č. 2b elektronicky predkladá subjekt hospodárskej mobilizácie sekcii 

financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s ohľadom na bod 3)  

tohto článku usmernenia. 

5) Sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v štruktúre  

podľa prílohy č. 2b tohto usmernenia požiada o rozpočtové opatrenie Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia respektíve prideľovania oprávnených nákladov 

na opatrenia hospodárskej mobilizácie. 

6) Náklady spojené s vykonávaním opatrení podľa § 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. 

o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  

sa účtujú v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 

2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov a s Metodickým usmernením k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy uverejnené na webovom 

sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.  

7) Ak posledný deň lehoty definovanej v tomto článku usmernenia pripadne na sobotu, nedeľu  

alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.“ 

 

2. Doterajšie články 4 a 5 sa budú ďalej označovať ako články 5 a 6. 

 

3. Nový článok 6 („Záverečné ustanovenia“), bod 2) usmernenia znie: 

„2) Súčasťou usmernenia sú nasledujúce prílohy:  

a) Príloha č. 2a: Oprávnené náklady na opatrenia hospodárskej mobilizácie 

b) Príloha č. 2b: Oprávnené náklady na opatrenia hospodárskej mobilizácie“ 

 

4. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 31. augusta 2021. 

 
 


