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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava 

Č.:11993/2020-M_OKMB                             Dátum: 14.4.2020 

     18278/2020 
 

 P R Í K A Z 

o určení subjektu hospodárskej mobilizácie 

a  

o uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 

č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona 

č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon 

č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 

15. marca 2020 a rozšírené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa  

27. marca 2020  a nariadenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4, zákona 

č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení 

núdzového stavu a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa  9. apríla 2020 na 

vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.    

 

 

 

u r č u j e 

Návrat, o. z., Pluhová 911/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto, IČO 31746209 

 

 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. (ďalej len 

„subjekt hospodárskej mobilizácie“ alebo „organizácia“), 

 

a zároveň sa určenému subjektu hospodárskej mobilizácie  

v rámci vyhlásenia núdzového stavu nariaďuje vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie 

pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 

písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. pracovná povinnosť, ktoré bolo nariadené vládou 

Slovenskej republiky nariadením č. 169/2020 zo dňa 27.3.2020 na uloženie pracovnej 

povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre 

seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované 
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zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá 

pre deti a rodiny.  

 

V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 

179/2011 Z. z. subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí, plnenie opatrení sociálneho 

zabezpečenia, a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR a následných 

pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   

 

Najmä:  

a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov,  

b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon ošetrovateľských 

úkonov (vrátane karantény novo prijímaných prijímateľov sociálnych služieb),   

c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj 

ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby,  

d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na VÚC. 

 

Ďalej platí povinnosť poskytovať, vykonávať a zabezpečovať poskytovanie odborných,       

obslužných a ďalších činností v rozsahu vymedzenom zákonom o sociálnych službách pre 

daný druh sociálnej služby pre akreditovaný subjekt. 

        

Uvedené činnosti subjekt hospodárskej mobilizácie vykonáva v prospech svojich 

klientov. 

Ostatné opatrenia hospodárskej mobilizácie pre uvedenú krízovú situáciu nevykonávať. 

 Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej organizácii. 

 

O d ô vo d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo 

výrokovej časti tohto príkazu, subjekt hospodárskej mobilizácie bol určený na vykonávanie 

opatrenia hospodárskej mobilizácie z dôvodu, že podľa dostupných informácií má k dispozícii 

požadované zdroje činností/služieb/výrobkov, ktoré sú dôvodom určenia organizácie ako 

subjektu hospodárskej mobilizácie a ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie. 

V dôsledku šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 

bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. 

Uznesením vlády SR č. 169/2020 z 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády č. 

169/2020“) bola s účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona 

č. 227/2002 Z. z. uložená pracovná povinnosť zamestnancom pobytových zariadení 

sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, 
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domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.  

Uznesením vlády č.169/2020 bola zároveň ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky bezodkladne uložená povinnosť v spolupráci s ministrom vnútra 

Slovenskej republiky a predsedami VÚC vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej 

povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti vo vybraných pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú 

zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, 

špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako subjekt 

hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z., vydalo tento 

príkaz v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z. a v súlade s § 9 ods. 1 

písm. b) bod 1. zákona č. 179/2011 Z. z. ako písomný príkaz vedúceho ústredného orgánu, 

ktorý je vydávaný v období krízovej situácie organizáciám vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a ktorý určilo aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a v súlade 

s § 6 nariadenia vlády č. 77/2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.  

Pracovnou povinnosťou podľa § 3 písm. k) zákona č. 179/2011 Z. z. sa rozumie 

povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom 

mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej 

mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre 

subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie a je to aj povinnosť fyzickej 

osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období 

krízovej situácie.  

 

P o u č e n i e 

 

 

Subjekt hospodárskej mobilizácie, Návrat, o. z., Pluhová 911/1, 83103 Bratislava-Nové 

Mesto, IČO 31746209, je podľa § 19 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinný plniť príkazom 

uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto príkaze v rozsahu potrebnom na 

zabezpečenie zachovania poskytovania starostlivosti a odbornej pomoci, ktorú subjekt 

hospodárskej mobilizácie poskytuje svojim klientom. 

Na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie budú subjektu hospodárskej 

mobilizácie poskytnuté materiálne prostriedky na základe predložených požiadaviek 

vyššiemu územnému celku.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré vydalo príkaz, 

je oprávnené za nevykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie, určeného v tomto príkaze, 

uložiť subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 31 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu 

do výšky 33 000 eur.  
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Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedeného v tomto 

príkaze:  

Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené 

vydaním nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav alebo bude zrušené 

automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej organizácii, ak bude vládou 

Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu. To isté platí aj o zrušení 

menovanej organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie.  

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom 

podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, pričom podnet na jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

 

 

 

 

 

   Milan Krajniak 

   minister 

 

                                                                                                      v.z. Ing. Ján Hudák, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x Návrat, o. z., Pluhová 911/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto, IČO 31746209 

1x Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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