
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 637 
z 5. októbra 2011 

 
 

k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania 

opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona 
č. 179/2011 Z. z. 

 
Číslo materiálu: 

 
UV-31700/2011

Predkladateľ: minister hospodárstva 

Vláda 

A. schvaľuje 
A.1. návrh na určenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania opatrení 
hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.; 

B. určuje 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo financií SR 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo obrany SR 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ministerstvo kultúry SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Úrad jadrového dozoru SR 
Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Správu štátnych hmotných rezerv SR 
B.1. ako subjekty hospodárskej mobilizácie, 
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Ministerstvu hospodárstva SR, 
Ministerstvu financií SR, 
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Ministerstvu vnútra SR, 
Ministerstvu obrany SR,  
Ministerstvu spravodlivosti SR, 
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvu životného prostredia SR, 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Ministerstvu kultúry SR, 
Ministerstvu zdravotníctva SR, 
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 
Úradu jadrového dozoru SR, 
Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
Správe štátnych hmotných rezerv SR 
 
B.2. rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa kapitoly III. návrhu 

určenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov 
hospodárskej mobilizácie; 

C. ukladá 
1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
podpredsedovi vlády a ministrovi financií 
podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi hospodárstva 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
ministrovi kultúry 
ministrovi zdravotníctva 

 
C.1. vypracovať metodické usmernenia podľa kapitoly III. návrhu určenia ministerstiev 

a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej 
mobilizácie, okrem metodického usmernenia systému zabezpečenia zásobovania 
životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi pre obyvateľstvo 
postihnuté krízovou situáciou podľa podkapitoly III.17, 

do 15. decembra 2011 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
podpredsedovi vlády a ministrovi financií 
podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
ministrovi kultúry 
ministrovi zdravotníctva 
 

C.2. predložiť vypracované metodické usmernenia v elektronickej a písomnej podobe 
Ministerstvu hospodárstva SR, 

do 31. decembra 2011 
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ministrovi hospodárstva 
 

C.3. v spolupráci s 1. podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrom vnútra 
a predsedom správy štátnych hmotných rezerv vypracovať metodické usmernenie 
podľa podkapitoly III.17 návrhu určenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie; 

do 30. novembra 2012 

D. zrušuje 
D.1. uznesenie vlády č. 297 z 12. mája 2010 k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy SR ako subjektov hospodárskej mobilizácie 
a určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) 
a § 10 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.; 

E. odporúča 
predsedom samosprávnych krajov 
primátorom miest 
starostom obcí 
 
E.1. spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiacim 

orgánom hospodárskej mobilizácie, ústrednými orgánmi štátnej správy podľa oblastí 
ich pôsobnosti a obvodnými úradmi v sídle kraja pri realizácii vykonávania opatrení 
hospodárskej mobilizácie, 

E.2. spolupracovať s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 7 ods. 13 až 
17 a § 18 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z. a podľa kapitoly III. návrhu určenia 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov 
hospodárskej mobilizácie pri vypracovaní metodických usmernení. 

Vykonajú: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
podpredseda vlády a minister financií 
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny 
minister hospodárstva 
minister kultúry 
minister obrany 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
ministerka spravodlivosti 
minister školstva, vedy, výskumu a športu 
minister vnútra 
minister zdravotníctva 
minister životného prostredia 
predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR 
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR 

Na vedomie: predsedom samosprávnych krajov 
primátorom miest 
starostom obcí 


