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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

  Bratislava 12. október 2021 

  Číslo: Z088363-2021-SF 

 

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  

(ďalej len „usmernenie“) 

 

Článok 1 

Účel usmernenia 

 

Účelom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup a pravidlá súvisiace s vykonávaním opatrení 

hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie 

riešenia koronavírusu COVID-19. 

 

Článok 2 

Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia 

 

1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 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 (ďalej len „zákon“) vydala nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z.  

na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou 

mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.  

2) Vláda nariadila na celom území Slovenskej republiky vykonávanie opatrení hospodárskej 

mobilizácie v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 111 z 11. marca 2020 a ukončenia vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády 

č. 260 zo 14. mája 2021. 

3) Vláda nariadila na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej 

mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona na účel: 

a) reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 

prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania 

zdravotnej starostlivosti podľa vývoja epidemiologickej situácie v príslušnom regióne, 

b) vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti. 

4) Opatrenia podľa bodu 3) tohto článku usmernenia sa vykonajú vydaním písomného príkazu 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona alebo písomného 

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

5) Oprávnené výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa bodu 3) tohto článku 

usmernenia sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 

republiky. 
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Článok 3 

       Postup predkladania oprávnených nákladov na opatrenia hospodárskej mobilizácie 

 

1) Subjekty hospodárskej mobilizácie elektronicky predkladajú oprávnené náklady v štruktúre  

podľa prílohy č. 4 tohto usmernenia 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 mení určeným subjektom hospodárskej mobilizácie rozsah vykonávania opatrení 

hospodárskej mobilizácie, a ktorými sa prikazuje subjektom hospodárskej mobilizácie vyčleniť 

zo svojho lôžkového fondu lôžka za súčasného zohľadnenia svojho reprofilizačného plánu  

ako aj regionálnej epidemiologickej situácie. 

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. 4 tohto usmernenia 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, ktorým sa spresňuje vykonávanie opatrení 

hospodárskej mobilizácie alebo príkazu ministra zdravotníctva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, 

ktorým sa mení určeným subjektom hospodárskej mobilizácie rozsah vykonávania opatrení 

hospodárskej mobilizácie, a ktorými sa prikazuje subjektom hospodárskej mobilizácie vyčleniť 

zo svojho lôžkového fondu lôžka za súčasného zohľadnenia svojho reprofilizačného plánu  

ako aj regionálnej epidemiologickej situácie, elektronicky predkladá subjekt hospodárskej 

mobilizácie za predchádzajúci mesiac v termíne spravidla do 20. dňa nasledujúceho mesiaca 

v štruktúre podľa prílohy č. 4 tohto usmernenia sekcii financovania Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Subjekt hospodárskej mobilizácie predkladá predmetnú prílohu 

elektronicky formou emailovej správy na adresu vydavkyhm@health.gov.sk. 

4) Za oprávnené náklady podľa tohto 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, ak vznikli v období  

od účinnosti príkazu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona,  

ktorým sa spresňuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie alebo príkazu ministra 

zdravotníctva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, ktorým sa mení určeným subjektom 

hospodárskej mobilizácie rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,  

a ktorými sa prikazuje subjektom hospodárskej mobilizácie vyčleniť zo svojho lôžkového fondu 

lôžka za súčasného zohľadnenia svojho reprofilizačného plánu ako aj regionálnej 

epidemiologickej situácie do nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Náklady za uvedené 

oprávnené obdobie v štruktúre podľa prílohy č. 4 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. 4 požiada o rozpočtové opatrenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky za účelom 

zabezpečenia respektíve prideľovania oprávnených nákladov na opatrenia hospodárskej 

mobilizácie. 

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

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

 

Článok 4 

Postup vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu  

 

1) V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 523/2004 Z. z.“) podlieha použitie verejných prostriedkov povinnému zúčtovaniu so štátnym 

rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Pri zúčtovaní 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma 

nepresiahne 5 eur. Termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu je najneskôr 

k termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom. 

2) Termín vyúčtovania určuje sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, pričom subjekt hospodárskej mobilizácie je písomne informovaný o termíne 

vyúčtovania spravidla do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Subjekt hospodárskej 

mobilizácie je povinný predložiť odboru verejných výdavkov Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov spravidla  

do 30. apríla nasledujúceho rozpočtového roka.  

3) V prípade potreby je odbor verejných výdavkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky oprávnený vyžadovať všetky potrebné doklady preukazujúce účel použitia 

poskytnutých finančných prostriedkov od subjektu hospodárskej mobilizácie. Komunikácia 

medzi subjektom hospodárskej mobilizácie a odborom verejných výdavkov Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky prebieha písomnou formou. Lehotu zaslania dokladov určuje 

odbor verejných výdavkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

4) V prípade, že subjekt hospodárskej mobilizácie nie je schopný dodržať stanovený termín 

vyúčtovania finančných prostriedkov, je povinný požiadať sekciu financovania Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o predĺženie termínu. Žiadosť musí byť doručená na adresu 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – sekcii financovania – najneskôr  

15 kalendárnych dní pred stanoveným termínom vyúčtovania. Sekcia financovania Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky nie je povinná žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie 

vyhovieť, je však povinná o nej rozhodnúť a rozhodnutie zaslať tomuto subjektu hospodárskej 

mobilizácie.  

5) Spôsob doručenia vyúčtovania: 

a) vyúčtovanie zasielané poštou – rozhodujúci je dátum odoslania vyúčtovania na poštovú 

prepravu,  

b) vyúčtovanie doručené osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – 

rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, 

c) adresa na zasielanie vyúčtovania je: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia 

financovania, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37. Obálku s finančným 

vyúčtovaním je potrebné označiť slovami „Subjekt HM – vyúčtovanie“. 

6) V prípade, ak subjekt hospodárskej mobilizácie poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť 

nepoužije, je povinný vrátiť tieto prostriedky do termínu, o ktorom rozhodne Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky, a to za nasledujúcich podmienok:  

a) Nevyčerpané prostriedky je potrebné odviesť na depozitný účet Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej pokladnici 

s nasledujúcimi identifikačnými údajmi subjektu hospodárskej mobilizácie:  

VS: „13+príslušný rozpočtový rok“ pri vrátení bežných výdavkov, VS: „14+príslušný 

rozpočtový rok“ pri vrátení kapitálových výdavkov; ŠS: „IČO subjektu hospodárskej 

mobilizácie“; do správy pre prijímateľa uvedie subjekt hospodárskej mobilizácie  

„HM MS reprofilizácia“. 

b) Prípadné výnosy, ktoré vznikli uložením poskytnutých prostriedkov na účte v banke,  

sú príjmom štátneho rozpočtu a subjekt je povinný ich odviesť na príjmový účet 
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Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky SK95 8180 0000 0070 0015 0035 vedený 

v Štátnej pokladnici s nasledujúcimi identifikačnými údajmi subjektu hospodárskej 

mobilizácie: VS: „13+príslušný rozpočtový rok“ pri vrátení bežných výdavkov,  

VS: „14+príslušný rozpočtový rok“ pri vrátení kapitálových výdavkov; ŠS: „IČO subjektu 

hospodárskej mobilizácie“; do správy pre prijímateľa uvedie subjekt hospodárskej 

mobilizácie „HM MS reprofilizácia“. 

7) V prípade neúčelného, nehospodárneho, neefektívneho alebo neúčinného čerpania a použitia 

finančných prostriedkov respektíve čerpania a použitia finančných prostriedkov v rozpore 

s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, usmernením  

a 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 je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný  

na základe písomného oznámenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vrátiť  

tieto finančné prostriedky na depozitný účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej pokladnici s nasledujúcimi identifikačnými 

údajmi subjektu hospodárskej mobilizácie: VS: „13+príslušný rozpočtový rok“ pri vrátení 

bežných výdavkov, VS: „14+príslušný rozpočtový rok“ pri vrátení kapitálových výdavkov;  

ŠS: „IČO subjektu hospodárskej mobilizácie“; do správy pre prijímateľa uvedie subjekt 

hospodárskej mobilizácie „HM MS reprofilizácia“. 

8) Subjekt hospodárskej mobilizácie v plnom rozsahu zodpovedá za to, že poskytnuté finančné 

prostriedky boli použité v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

týmto usmernením a 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. 

9) Subjekt hospodárskej mobilizácie sa zaväzuje, že oprávnené náklady, ktoré sú predmetom  

tohto usmernenia nebudú duplicitne financované z iných zdrojov.  

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

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

 

Článok 5 

Finančná kontrola  

 

1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnené kontrolovať dodržiavanie 

podmienok, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli, ako aj ostatné skutočnosti,  

ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť ich poskytnutia. Za týmto účelom  

je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené vykonať administratívnu finančnú 

kontrolu, finančnú kontrolu na mieste hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami 

a vnútorný audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v subjekte hospodárskej 

mobilizácie. Subjekt hospodárskej mobilizácie je povinný vytvoriť Ministerstvu zdravotníctva 

Slovenskej republiky alebo ním určeným osobám vykonávajúcim kontrolu/vnútorný audit 

primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/vnútorného auditu, poskytnúť  

im potrebnú súčinnosť a všetky požadované informácie a listiny týkajúce sa poskytnutých 

účelovo určených finančných prostriedkov. 

2) Sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zodpovedá za vyhotovenie 

dokladu súvisiaceho s finančnou operáciou alebo jej časťou, na ktorom sa vyznačuje vykonanie 

základnej finančnej kontroly. 

3) Sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zodpovedá za overenie 

finančnej operácie alebo jej časti z finančného hľadiska.  

4) Sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zodpovedá za výkon 

administratívnej finančnej kontroly s vecne príslušnými organizačnými útvarmi Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú za overenie vecného hľadiska finančnej 

operácie alebo jej časti pri výkone tejto kontroly. 
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Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Elektronickú komunikáciu formou emailovej adresy vydavkyhm@health.gov.sk  

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a subjektom hospodárskej 

mobilizácie zabezpečuje sekcia financovania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

2) Súčasťou usmernenia je nasledujúca príloha:  

a) Príloha č. 4: Oprávnené náklady na opatrenia hospodárskej mobilizácie 

3) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 18. októbra 2021. 

 

 


