
Návrh 

 

Nové znenie 

 

NARIADENIE VLÁDY 

Slovenskej republiky 

 

z ........... 2020 

na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie 

  

  

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) 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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje: 

 

§ 1 

Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v čase vyhláseného núdzového 

stavu.
1
) 

 

§ 2 

Opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona 

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej 

mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona vyhlásením mimoriadneho regulačného opatrenia podľa odseku 2. 

 

(2) V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu 

a dodávanie určených životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu 

Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 

a do iných štátov, a to bez ohľadu na ich pôvod. Ide o  

a) osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe, 

b) antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky, 

c) potravinársky lieh alebo denaturovaný lieh, 

d) zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu. 

 

(3) Vývoz a dodávanie životne dôležitých tovarov podľa odseku 2 zo Slovenskej republiky do 

iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore alebo do iných štátov povoľuje v mimoriadnych prípadoch vláda.  

                                                 
1
)  Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  



(4) Dodržiavať vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie podľa odseku 2 je povinný každý 

podľa § 19 ods. 7 písm. b), § 20 ods. 1 písm. c) a § 22 ods. 1 písm. f) zákona. 

 

§ 3 

Účinnosť 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

Príloha k nariadeniu vlády  

č. ...../2020 Z. z.  

 

Osobné ochranné prostriedky 

 

Opis Bližšia špecifikácia Číselný znak 

kombinovanej 

nomenklatúry 

Ochranné 

okuliare  

a clony 

— Ochrana pred potenciálne infekčným 

materiálom,  

— Obkolesujú oči a ich okolie,  

— Kompatibilné s rozličnými modelmi masiek 

s filtračnou lícnicovou časťou (FFP) a tvárových 

masiek,  

— Priehľadné šošovky alebo zorníky,  

— Opätovne použiteľné (možno ich vyčistiť 

a dezinfikovať) alebo položky určené na 

jednorazové použitie. 

ex 9004 90 10 

ex 9004 90 90 

Ochranné štíty 

na tvár 

— Prostriedky na ochranu tváre a súvisiacich 

slizníc (napr.: očí, nosa, úst) pred potenciálne 

infekčným materiálom,  

— Zahŕňajú clonu z priehľadného materiálu,  

— Zvyčajne zahŕňajú fixačné prvky na bezpečné 

upevnenie na tvári (napr.: pásy, stranice, 

držiaky), 

— Môžu zahŕňať prostriedky na ochranu nosovej 

a ústnej dutiny, ako sa uvádza ďalej, 

— Opätovne použiteľné (možno ich vyčistiť 

a dezinfikovať) alebo jednorazové. 

ex 3926 90 97 

ex 9020 00 00 

Prostriedky na 

ochranu nosovej 

a ústnej dutiny 

— Masky na ochranu používateľa pred potenciálne 

infekčným materiálom a na ochranu životného 

prostredia pred potenciálne infekčným 

materiálom, ktorý šíri používateľ, 

— Môžu zahŕňať ochranný štít na tvár, ako sa 

opisuje vyššie,  

— Tiež vybavené vymeniteľnými filtrom. 

ex 6307 90 98 

ex 9020 00 00 



Opis Bližšia špecifikácia Číselný znak 

kombinovanej 

nomenklatúry 

Ochranné odevy Odev (napr. plášť, oblek) na ochranu 

používateľa pred potenciálne infekčným 

materiálom a na ochranu životného prostredia 

pred potenciálne infekčným materiálom, ktorý 

šíri používateľ. 

ex 3926 20 00 

ex 4015 90 00 

ex 6113 00 

ex 6114  

ex 6210 10 10 

     6210 10 92 

ex 6210 10 98 

ex 6210 20 00 

ex 6210 30 00 

ex 6210 40 00 

ex 6210 50 00 

ex 6211 32 10 

ex 6211 32 90 

ex 6211 33 10 

ex 6211 33 90 

ex 6211 39 00 

ex 6211 42 10 

ex 6211 42 90 

ex 6211 43 10 

ex 6211 43 90 

ex 6211 49 00 

ex 9020 00 00 

Rukavice Rukavice na ochranu používateľa pred 

potenciálne infekčným materiálom a na ochranu 

životného prostredia pred potenciálne infekčným 

materiálom, ktorý šíri používateľ. 

ex 3926 20 00 

     4015 11 00 

ex 4015 19 00 

ex 6116 10 20 

ex 6116 10 80 

ex 6216 00 00 

 


