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ABSTRAKT 
Článok v prvej časti informuje o plánovaných zmenách v rámci systému mimoriadnych 

regulačných opatrení vo vzťahu k novelizovanej vyhláške Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne 

dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných 

oprávneniach. 

V druhej časti článok informuje o plánovaných úpravách v zákone 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, ktoré vyplynuli z praxe a požiadaviek subjektov 

hospodárskej mobilizácie. 
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ABSTRACT 
Article in the first part informs on the principles on the planned changes in the system of 

the Special Regulation Measures in relation to the amended Decree Ministry of the 

Economy of the Slovak Republic no. 473/2011 Coll. for Sale of Vital Goods with using 

the Special Regulation Measures and about Offtake Certificate. 
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The second part of the article informs on planned adjustments to the prepared 

amendment of the Act no. 179/2011 Coll. on Economic Mobilization, which resulted 

from experience and requirements of the Subjects of Economic Mobilization. 
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1 LEGISLATÍVA V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 

A SYSTÉMU MIMORIADNYCH REGULAČNÝCH OPATRENÍ 

1.1 SÚČASNÝ STAV 

 

Slovenská republika prostredníctvom Hospodárskej mobilizácie a opatrení 

hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opatrenie HM“) zabezpečuje základné zdroje 

(tovary a služby) pre obyvateľstvo ako aj pre zložky a orgány, ktoré sa podieľajú na 

riešení a zmiernení následkov krízovej situácie (ďalej len „KS“). Opatrenia HM 

s názvom „organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím 

mimoriadnych regulačných opatrení“ a „zriaďovanie výdajní odberných 

oprávnení“ slúžia na zabezpečenie predaja určených nedostatkových životne 

dôležitých tovarov (ďalej len „ŽDT“) v obmedzenom množstve prostredníctvom 

vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení (ďalej len „MRO“). Túto oblasť 

rieši okrem 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 o HM“) aj vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „MH SR“) č. 473/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji 

životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení 

a o odberných oprávneniach (ďalej len „vyhláška č. 473/2011 Z. z.“). Na tieto právne 

predpisy nadväzuje 

- Metodické usmernenie MH SR č. 1832/2012-1010 systému zabezpečenia 

zásobovania životne dôležitými výrobkami alebo životne dôležitými tovarmi pre 

obyvateľstvo postihnuté KS, 

- Metodický pokyn č. 4/2003 MH SR na spracovanie podkladov využiteľných 

krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne 

dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych 

regulačných opatrení počas KS. 

Tieto dva dokumenty sa plánujú v roku 2016 aktualizovať. 

Oblasť zabezpečenia dodávok ŽDT dopĺňa aj Vyhláška Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o zásobovaní vodou na obdobie KS, ktorej sa v rámci tohto článku bližšie nevenujeme. 

Zákon o HM plánuje MH SR novelizovať alebo spracovať ako nový zákon o HM 

v rámci rokov 2016 až 2017, pričom novelizácia bude reagovať na podnety vznesené 

subjektmi hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“) v predchádzajúcom 
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období a ktoré sa opierajú o poznatky z praxe a uskutočnených cvičení, ktoré ukázali, 

kde má zákon nedostatky. Posledná novelizácia zákona o HM, ktorá vyšla v Zbierke 

zákonov pod č. 173/2015 Z. z. a ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2015, riešila 

prednostne problematiku nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej 

mobilizácie a v rámci nej sa aj vyriešilo nahradenie slovného spojenia „životne 

dôležité tovary a životne dôležité výrobky“ len slovným spojením „životne dôležité 

tovary“. 

Vyhláškou MH SR č. 172/2016 Z. z. (ďalej len „novelizovaná vyhláška“) bola 

upravená vyhláška č. 473/2011 Z. z. 

 

  

1.2 ÚPRAVY V RÁMCI NOVELIZÁCIE VYHLÁŠKY č. 473/2011 Z. z. 

1.2.1 DEFINÍCIA POJMOV 

 

V novelizovanej vyhláške sa zadefinovali nové pojmy, ktoré nadväzujú na 

definície zadefinované v zákone o HM. Definovali sa pojmy ako „určený životne 

dôležitý tovar“ a „určená predajňa“. V rámci zabezpečenia MRO (Special Regulation 

Measures) je vhodné poznať význam nasledovných pojmov. 

V rámci zákona o HM je ŽDT (Vital Goods) definovaný ako tovar, ktorého nedostatok 

v období KS môže spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia obyvateľstva, alebo 

ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov 

a záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému. Pojem „určený životne 

dôležitý tovar“  určený ŽDT (Specific Vital Goods) je vnímaný v novelizovanej 

vyhláške ako ŽDT, na ktorý sa vzťahujú vyhlásené MRO a určuje ich vláda 

Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo okresný úrad v sídle kraja naradením 

opatrenia HM organizácia dodávok ŽDT a ich predaj s využitím MRO 

(Organization of Supply of Vital Goods and them Sale of use Special Regulation 

Measures). Ide o tovary, ktoré sú reálne čiastkovo alebo úplne nedostupné na trhu a je 

potrebné, aby ich predaj bol regulovaný, aby sa zabránilo drancovaniu, neúnosnému 

zvyšovaniu cien a čiernemu trhu s týmito nedostatkovými tovarmi a zabrániť 

nepokojom, chaosu a nastaviť systém zásobovania a predaja obmedzeného množstva 

ŽDT. Tieto určené ŽDT môžeme kategorizovať do dvoch základných skupín: 

o potraviny (mäso, chlieb, pečivo, zemiaky, ryža, mlieko, sušené mlieko, vajcia, 

múka, tuky, maslo, cukor, soľ), ktoré sú definované na odberných oprávneniach 

(ďalej len „OO“), 

o iné tovary, ako potraviny a komodity nepotravinového charakteru, ktoré nie sú 

dopredu definované v rámci nákupného preukazu alebo prídelového lístka. 

 

Predaj určených ŽDT sa realizuje prostredníctvom určených predajní 

(Designated Store), kde si fyzické osoby uplatnia nákup určených ŽDT cez OO 

(Offtake Certificate), ktoré im vydáva výdajňa odberných oprávnení (ďalej len 

„VOO“). Pojem VOO (Rationing Board Office) je definovaná v zákone o HM, ako 

priestor vymedzený obcou, s pôsobnosťou pre obec alebo viacero obcí, uspôsobený na 

výdaj a zúčtovanie OO podľa evidencia obyvateľstva. 

Určená predajňa je v novelizovanej vyhláške chápaná ako predajňa, ktorá bude 

určená ako subjekt HM na základe príkazu ministra hospodárstva alebo príkazu 
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prednostu okresného úradu a počas vyhlásenia MRO bude realizovať predaj určených 

ŽDT fyzickým osobám po predložení OO alebo v súlade s vyhlásenými MRO. 

 

 

1.2.2 DÔLEŽITÉ ZMENY 

 

Okrem nových pojmov sa novelizovanou vyhláškou vykonali nasledovné 

dôležité úpravy. 

MRO je možné členiť na 4 základné opatrenia: 

o predaj ŽDT na prídel (Sale an Vital Goods of Rationed); ide o predaj ŽDT na 

prídel v určených predajniach fyzickým osobám v určených množstvách. Predaj 

sa uskutočňuje na základe prídelových lístkov (ďalej len „PL“) podľa vekových 

kategórií D 06, D 1, D 18 a A. Prídelový lístok s označením 

- „A“ je určený pre fyzické osoby nad 18 rokov veku, 

- „D 18“ je určený pre fyzické osoby od jedného roku veku do 18 rokov 

vrátane, 

- „D 1“ je určený pre fyzické osoby od šiestich mesiacov veku do 12 mesiacov 

vrátane, 

- „D 06“ je určený pre fyzické osoby do šiestich mesiacov vrátane. 

V rámci prídelových lístkov typu A, D 18 a D 1 existujú aj kupóny s označením 

„X“, na ktoré možno nakupovať ŽDT, ktorý je určeným ŽDT. Na tento je možné 

nakupovať aj také určené ŽDT, ktoré nie sú uvedené na PL. 

o predaj obmedzeného množstva ŽDT (Sale a limited of Quantity an Vital Goods); 

ide o predaj obmedzeného množstva ŽDT 

- s využitím nákupného preukazu (ďalej len „NP“); tento predaj sa realizuje 

v určených predajniach po predložení NP, v ktorom sa vyznačí množstvo 

nakúpených určených ŽDT, 

- s využitím odberného preukazu (ďalej len „OP“); tento predaj sa realizuje 

v určených predajniach po predložení OP, ak sa do zoznamu určených ŽDT 

zaradí iný tovar, ktorý nie je uvedený v NP. Ide o nový spôsob, ktorý vyhláška 

č. 473/2011 Z. z. nepopisovala. 

o zabezpečenie cenovej stability ŽDT (Ensure of Price Stability an Vital Goods); 

ide o udržanie ceny určeného ŽDT na úrovni jeho priemernej ceny v určenej 

predajni počas 30 dní predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu, 

výnimočného stavu, vojnového stavu alebo od vypovedania vojny. 

o iný spôsob regulácie predaja určených ŽDT (Another Way the Regulation of 

Sales specific an Vital Goods); ide napríklad o obmedzenie množstva nákupu na 

jeden nákup nakupujúceho alebo iné obmedzenia nariadené vládou v rámci 

nariadenia opatrenia HM organizácia dodávok ŽDT a ich predaj s využitím 

MRO. Tieto sa bližšie v novelizovanej vyhláške neuvádzajú, nakoľko budú 

závislé od konkrétnej KS. 

 

OO je listinná cenina (písomný dokument), ktorá oprávňuje fyzickú osobu na 

nákup ŽDT počas vyhlásených MRO v určených predajniach a vydáva ho VOO. OO 

delíme na: 
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o PL (Rationing Coupon), 

o NP (Ration Book), 

o OP (Offtake Book) – nové OO (zavedené novelizovanou vyhláškou). 

 

 
 

MRO sa realizujú podľa konkrétnych podmienok a potreby riešenia KS na účel 

regulovaného predaja nedostatkových ŽDT, na ktoré sa vzťahujú MRO 

a) určením ŽDT, na ktoré sa budú vzťahovať MRO, 

b) určením regulovaného množstva a spôsobu regulácie predaja určených ŽDT, 

c) určením času predaja určených ŽDT, 

d) zabezpečením cenovej stability určených ŽDT, 

e) určením okruhu spotrebiteľov, ktorým budú určené ŽDT zabezpečené 

prednostne, 

f) určením okruhu spotrebiteľov, na ktorých sa nevzťahujú MRO, 

pričom MRO sa môžu vyhlásiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii podľa 

písmen a) až d). 

 

MRO by sa mali vyhlásiť najlepšie na celom území Slovenskej republiky, aby 

mali svoj význam a na obdobie minimálne 1 mesiaca. Mali by sa použiť vtedy, keď je 

predpoklad, že bude dlhodobo pretrvávať KS v oblasti nedostatku základných ŽDT 

a predpokladá sa, že by sa táto situácia dotýkala väčšej časti Európy a nebolo by 

možné tieto základné ŽDT doviesť z iných krajín EÚ alebo aj mimo EÚ, resp. by 

mohlo dôjsť k zvýšeniu ceny týchto tovarov z dôvodu ich dlhodobého nedostatku. 

 

Novelizovaná vyhláška definuje okruh zariadení, na ktoré sa nevzťahujú MRO 

na predaj obmedzeného množstva ŽDT alebo na predaj ŽDT na prídel, nakoľko sa 

v nich zdržiavajú fyzické osoby, ktoré nemôžu toto zariadenie opustiť a musia sa 

v ňom nejaký časový úsek zdržiavať. Takéto osoby si nemôžu ísť prevziať OO ale 

hlavne si ho nemôžu ísť uplatniť v určenej predajni, nakoľko nemajú možnosť si 

tovary zakúpiť alebo ich spracovať na hotové jedlo. Ide o fyzické osoby, ktoré sa 

nachádzajú v zariadení, 

a) ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytujúcom sociálne služby, 

c) v ktorom sú fyzické osoby umiestnené na základe rozhodnutia súdu, 

d) školského stravovania, 

e) v ktorom sú hromadne ubytované fyzické osoby, 

f) v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

Odberné oprávnenia (OO) 

Nákupný preukaz (NP) Prídelový lístok (PL) 

D 06 A D 1 D 18 

Odberný preukaz (OP) 
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Vyhláška č. 473/2011 Z. z. výnimky podrobne nepopisovala a nestanovila ani 

mechanizmus, ako k týmto zariadeniam v rámci vyhlásenia MRO pristupovať. Podľa 

novelizovanej vyhlášky tieto zariadenia dostanú na základe písomnej žiadosti od 

príslušnej VOO hromadný odberný preukaz (ďalej len „HOP“). HOP (Collective 

Offtake Book) oprávňuje zariadenia, na ktoré sa vzťahuje výnimka nakupovať určené 

ŽDT bez obmedzenia, ak o tom nerozhodne vláda. 

1. MRO sa nevzťahujú ani na príslušníkov ozbrojených síl a fyzické osoby vo 

výkone služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Tieto zložky majú 

zabezpečenú dodávku stravy po uplatnení požiadaviek Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky alebo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa 

§ 11 alebo podľa § 12 zákona o HM. 

V rámci novelizovanej vyhlášky sa rozšíril zoznam príloh zo 4 na 10, ktorých 

obsah je nasledovný: 

Príloha č. 1:  Minimálne množstvá spotreby základných ŽDT nevyhnutných na 

prežitie podľa jednotlivých vekových kategórií fyzických osôb 

Príloha č. 2:  Vzor NP 

Príloha č. 3:  Vzor OP 

Príloha č. 4:  Rozdelenie PL pre fyzické osoby podľa vekových kategórií 

Príloha č. 5:  Vzor PL: A, D 18, D 1 a D 06 

Príloha č. 6:  Vzor čestných vyhlásení (zapísanie osoby mladšej ako 15 r. do NP, 

prevzatie PL za osobu mladšiu ako 15 r., strata/odcudzenie/zničenie 

OO) 

Príloha č. 7:  Vzor splnomocnenia (na prevzatie OO) 

Príloha č. 8:  Vzor HOP 

Príloha č. 9:  Vzor žiadosti o vydanie HOP 

Príloha č. 10:  Vzor čestného vyhlásenia (strata/odcudzenie/zničenie HOP) 

 

VOO je určená na vydávanie OO aj HOP. OO sa vydávajú občanom Slovenskej 

republiky po preukázaní sa dokladom totožnosti, t.j. občianskym preukazom (platí pre 

PL, NP, OP). Osoby mladšie ako 15 rokov sa preukazujú rodným listom alebo 

cestovným dokladom pri vydávaní PL. 

OO sa môže vydať fyzickej osobe, ktorá sa preukáže iným úradným dokladom, 

na ktorom je fotografia a údaj o dátume narodenia a mieste trvalého pobytu, napr. 

vodičský preukaz. 

Ak ide o cudzinca, tak tomu sa taktiež môže vydať OO, ale tento sa musí 

preukázať okrem pasu aj dokladom na povolenie na pobyt v Slovenskej republike. 

Pri NP fyzická osoba, ktorá je zákonným zástupcom fyzickej osoby mladšej ako 

15 rokov predkladá čestné vyhlásenie o tom, že táto neplnoletá osoba nebola zapísaná 

do iného NP. 

Pri PL fyzická osoba, ktorá je zákonným zástupcom fyzickej osoby mladšej ako 

15 rokov predkladá čestné vyhlásenie o tom, že PL už neprevzala iná fyzická osoba. 

OP sa vydáva len plnoletej osobe, t.j. osobe staršej ako 18 rokov alebo maloletej 

osobe, ktorá uzavrela manželstvo. 

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je bezdomovcom, tak takejto osobe sa taktiež môže 

vydať OO, ale táto osoba sa musí preukázať dokladom totožnosti a musí byť 
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prihlásená na trvalý pobyt v ohlasovni (na obecnom úrade) v mieste, kde sa reálne 

zdržiava. 

HOP sa vydáva poverenej fyzickej osobe, ktorá je splnomocnená na prevzatie za 

zariadenie, a ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie HOP. 

To, čo nemohlo byť v oblasti systému MRO zapracované do novelizovanej 

vyhlášky bude následne zapracované do plánovanej novelizácie zákona o HM, resp. 

nového zákona o HM. 

Novelizovanou vyhláškou sa nevyriešilo zatiaľ zásobovanie hotelov, penziónov, 

reštaurácií a iných stravovacích zariadení, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z MRO. 

Tieto budú zásobované takým potravinovým tovarom, ktorý bude k dispozícii 

a poprípade tieto zariadenia obmedzia alebo úplne ukončia v období KS svoju 

prevádzku podľa reálnej situácie. V KS pri dlhodobom nedostatku základných ŽDT je 

možné, že sa obmedzí aj pohyb fyzických osôb v rámci územia Slovenskej republiky 

a vláda Slovenskej republiky podľa okolností môže rozhodnúť aj o ďalších 

obmedzeniach a nariadiť ďalšie opatrenia. 

Ak sa fyzická osoba (či je to občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý 

má povolenie na pobyt v Slovenskej republiky) nezdržiava v mieste svojho 

trvalého pobytu/oprávneného pobytu, má nárok na prevzatie si OO aj v inej výdajni, 

ktorá nie je príslušná k miestu trvalého pobytu/oprávneného pobytu tejto fyzickej 

osoby. 

 

 

1.3 DÔLEŽITÉ PLÁNOVANÉ ÚPRAVY V RÁMCI PRÍPRAVY 

NOVELIZÁCIE ZÁKONA O HM, RESP. SPRACOVANIA 

NOVÉHO ZÁKONA O HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCII 

 

V rámci prípravy novelizácie zákona o HM alebo jeho spracovania ako nového 

zákona o HM sa predbežne plánuje vykonať zmeny v nasledovných oblastiach: 

1. Doplnenie ustanovení týkajúcich sa systému MRO, ktoré nemohli byť 

zapracované do novelizovanej vyhlášky, nakoľko išlo o povinnosti, ktoré je 

možné riešiť len zákonom a nie vykonávacím predpisom. 

2. Ochrana osobných údajov je v zákone o HM riešená, ale je potrebné ju celkovo 

dopracovať, aby boli podchytené všetky aspekty ochrany osobných údajov 

v rámci špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému 

hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej len 

„program EPSIS“). 

3. Poskytovanie informácií z iných registrov je potrebné vyšpecifikovať, nakoľko 

je účelné do programu EPSIS importovať údaje, ktoré sú spracúvané v iných 

informačných systémoch, napr. register obyvateľov Slovenskej republiky, 

register organizácií, register škôl a školských zariadení, elektronický register 

dopravcov a iné. 

4. Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie je potrebné zadefinovať 

z pohľadu správcu, prevádzkovateľa, používateľa, oprávnení a pod. 

5. U niektorých informácií je potrebné zaviesť obmedzenie prístupu k tejto 

informácii, nakoľko nie je z bezpečnostného hľadiska vhodné ju poskytovať 

širokej verejnosti; ide o krízový plán hospodárskej mobilizácie, zoznam 
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určených subjektov HM, postupy a opatrenia na vykonávanie opatrení HM, 

popis zdrojov rizík, ktoré môžu ohroziť subjekt HM a bezpečnostnú 

dokumentáciu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie. 

6. Vecné plnenie a pracovná povinnosť sú oblasti, ktoré je potrebné v zákone 

o HM presnejšie definovať, nakoľko v minulosti dochádzalo k nejasnostiam 

v rámci ich použitia. 

7. Na podnet Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len 

„SŠHR SR“) by sa mali definovať kompetencie SŠHR SR. 

8. Je potrebné zosúladiť kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky uvedené v zákone o HM a v uznesení vlády č. 637/2011. 

9. Je potrebné popísať mechanizmus vydávania príkazov v období KS a zrušiť 

vyhlášku č. 543/2011 Z. z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach 

písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období 

krízovej situácie, ktorá popisuje len náležitosti príkazu, ale nepopisuje 

komplexnejšie celý mechanizmus vydávania príkazu. 

10. Prax ukazuje, že je potrebné urobiť úpravy aj v rámci ukladania pokút za 

správne delikty a priestupky. 

11. Vo väzbe na iné zmeny je potrebné v zákone o HM upraviť aj práva 

a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a subjektov HM, ktoré sa 

podieľajú na funkčnosti celého mechanizmu Hospodárskej mobilizácie tak, aby 

boli všetky činnosti vzájomne logicky prepojené. 

 

 

2 VYUŽITIE PROGRAMU EPSIS V RÁMCI MRO 

 

V programe EPSIS je pre oblasť MRO v súčasnosti umožnený zber údajov 

vykonávaný obcami, resp. mestami v nasledovnom rozsahu: 

o počet obyvateľov a jeho vekové kategórie podľa OO, 

o VOO, 

o určené predajne, 

o stravovacie a ubytovacie zariadenia, 

o školské zariadenia. 

Pre okresné úrady a vybrané ministerstvá sú dostupné prehľadové sumarizačné 

moduly o vyššie sledovaných údajoch podľa ich pôsobnosti. 

  

V budúcnosti sa plánuje vytvoriť v programe EPSIS aj sledovanie 

o informácií o zásobovateľoch predajní, 

o informácií o evidencii výdaja OO a HOP v KS, 

o spracovania sumárnych prepočtov ŽDT podľa jednotlivých vekových kategórií 

a podľa minimálnych odporúčaných dávok na osobu, 

o prepojenia údajov s mapovými podkladmi, registrom obyvateľov SR a registrom 

adries. 

 

Prípadne sa vytvoria ďalšie moduly podľa potrieb obcí, okresných úradov alebo 

vybraných ministerstiev. 
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ZÁVER 

 

Legislatíva v oblasti Hospodárskej mobilizácie sa neustále rozvíja a reaguje na 

podnety subjektov HM. Po veľkej novelizácii zákona o HM alebo spracovaní nového 

zákona o HM by mali byť problémové oblasti doriešené a následne by sa realizovala 

novelizácia uznesenia vlády č. 637/2011 vo väzbe na zmeny v zákone o HM. 
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