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 Smernica nahrádza vnútorný predpis Ministerstva zdravotníctva SR z roku 1987 

platný pre hospodárenie so zásobami mobilizačných rezerv v rezorte zdravotníctva. 
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Úbytky na zásobách mobilizačných rezerv 

v rezorte zdravotníctva 
 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

 Táto smernica upravuje normy úbytkov vybraných typov materiálov na zásobách 

mobilizačných rezerv a postup pri stanovení výšky mánk a škôd na zásobách.  

 V súlade s touto smernicou postupuje ochraňovateľ v rezorte zdravotníctva pri 

stanovení výšky úbytkov v norme a nad normu.  

 

 

Článok II. 

Vymedzenie pojmov 

 

Úbytky na zásobách upravené touto smernicou sú manká a škody. 

Mankom sa rozumie zníženie množstva na zásobách, a to:  

- prirodzeným spôsobom, napr. vyparovaním, vysúšaním, rozvažovaním 

- umelým zásahom, napr. krádežou, vysypaním, vyliatím.  

Škodou sa rozumie fyzické znehodnotenie materiálu, a to:  

- prirodzeným znížením kvality, napr. úbytkom účinnej látky, dlhodobým skladovaním 

- zavineným znížením kvality, napr. poškodením. 

 

 

Článok III. 

Úbytky nezavinené 

 

1. Pri skladovaní zdravotníckeho materiálu dochádza k nezavineným úbytkom skladovaného 

materiálu, ktoré sa z hľadiska príčin rozlišujú: 

 

a) manká vznikajúce prirodzeným spôsobom:  

aa) znížením hmotnosti: odparovaním prchavých látok, znižovaním vlhkosti,          

stratou kryštalickej vody a pod. 

ab) znížením hmotnosti pri rozvažovaní materiálu pri nariadenej kompletizácii 

 b) škody manipulačné vznikajúce pri manipulácii s materiálom v sklade. 

 

 

2. Výška nezavinených úbytkov v bodoch a) a b) sa stanoví nasledovne: 

 

 aa) percentom úbytku na váhe, pričom úbytok sa počíta z celého skladovaného 

množstva v danom sklade. Úbytok sa uvádza v hmotnostných jednotkách. Ochraňovateľ 

predloží Správe rezerv manká k odpisu len do výšky skutočne zisteného úbytku raz ročne 

počas riadnej inventúry do výšky normy stanovenej v prílohe č. 1. 

 ab) percentom úbytku na váhe, pričom úbytok sa počíta z celého rozvažovaného 

množstva v danom sklade. Úbytok sa uvádza v hmotnostných jednotkách. Ochraňovateľ 

predloží Správe rezerv manká k odpisu len do výšky skutočne zisteného úbytku po ukončení 

kompletizácie danej položky. Manká u jednotlivých položiek počas kalendárneho roku nesmú 

prekročiť ročný limit uvedený v prílohe č. 2. 



 b) percentom určeným pre škody, pričom škoda sa počíta z celého skladovaného 

množstva v danom sklade. Škoda sa uvádza v kusoch, v prípade liečiv a prípravkov zo 

skupiny 01, 03, 05, 06 a 07 v celých baleniach. Ochraňovateľ predloží Správe rezerv škody 

k odpisu len vo výške skutočne poškodeného materiálu pri manipulácii vždy po vzniku škody. 

K žiadosti o odpis priloží škodový protokol. Škody u jednotlivých položiek počas 

kalendárneho roka nesmú prekročiť ročný limit uvedený v prílohe č. 3. 

 

 

Článok IV. 

Úbytky v norme a nad normu 

 

 Ochraňovateľ môže Správe rezerv predložiť návrh na odpis úbytkov (mánk a škôd) len 

do výšky normy. Úbytky nad normu budú predložené na riešenie Škodovej komisii Správy 

štátnych hmotných rezerv SR.   

 

 

Článok V. 

Zavinené úbytky 

 

Pri skladovaní zásob mobilizačných rezerv môže dôjsť aj k zavineným úbytkom, a to:  

  

a) manká vzniknuté napr. krádežou, manká zistené pri inventúre 

b) škody vzniknuté napr. haváriou v sklade, požiarom, živelnou pohromou. 

Všetky zavinené úbytky predkladá ochraňovateľ na riešenie Škodovej komisii Správy 

štátnych hmotných rezerv SR spolu s potrebnými dokladmi (škodový protokol, zápis polície, 

mimoriadna inventúra, rozhodnutie súdu). 

 

 

Článok VI. 

Iné škody 

 

Medzi iné škody na zásobách mobilizačných rezerv patria: 

 

a) škody spôsobené neobmeniteľnosťou zásob, napr. preexpirované liečivá 

a farmaceutické suroviny, chirurgický šicí materiál, výrobky z gumy a plastických 

hmôt a pod.  

b) škody spôsobené dlhodobým skladovaním, napr. preležaný textil, nefunkčné 

prístroje, korózia kovových častí a pod. 

Všetky škody neuvedené v čl. III, čl. IV a čl. V predkladá ochraňovateľ na riešenie odboru 

mobilizačných rezerv v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 82/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalších 

predpisov platných pre Program 222).  

 

 

 

 

 

Bratislava,       RNDr. Stanislav  R a j e c 
             predseda poverený riadením SŠHR SR  

 



 
                    Príloha č. 1 k Smernici č. 9/2002 

 

 

 Zoznam chemikálií a farmaceutických surovín u ktorých je možné povoliť stratu       

vo výške 2% ročne z celkového skladovaného množstva (čl. III, bod aa)) 

 

 
Por. 

číslo 

 Názov 

1 Aceton 

2 Aether 

3 Ammonium carbonicum 

4 Acidum citricum 

5 Aluminium kalium sulfuricum 

6 Balsamum peruvianum 

7 Benzaldehydkyanhydrinum 

8 Benzenum 

9 Benzinum 

10 Benzin-alkohol 

11 Benzylium benzoicum 

12 Camphora 

13 Carboneum tetrachloratum 

14 Chloralum hydratum 

15 Chloroformium 

16 Chininium chloratum 

17 Collodium 4% 

18 Ferrum sulfuricum praecipitatum 

19 Hexachloraethanum 

20 Ichtamolum 

21 Kyselina trichloroctová 

22 Mentholum 

23 Magnesium sulfuricum 

24 Magnesium sulfuricum siccum 

25 Natrium citricum 

26 Natrium hydrogenphosphoricum 

27 Natrium pyrosulfurosum 

28 Natrium sulfuricum 

29 Natrium tetraboricum 

30 Natrium thiosulfuricum 

31 Oleum terebeinthinae rectif. 

32 Phenolum 

33 Sapo kalinus 

34 Solutio ammoniae 

35 Solutio masticis 

36 Solutio hydrogenii peroxydati conc. 

37 Solutio iodi spirituosa 

38 Tinctura aetherea et spir. 

39 Thymolum 

40 Ethylalkohol 

41 Methylalkohol 

42 Oleum eatherea 

43 Xylen 

 

 

 



 
                    Príloha č. 2 k Smernici č. 9/2002 

 

 

 Ročná norma prirodzených úbytkov materiálu pri rozvažovaní materiálu pri nariadenej 

kompletizácii (čl. III, bod ab)) 

 

 
Farmaceutické suroviny 

a polotovary 

Prirodzený úbytok 

pri kompletizácii v 

% 

pulveres 1,5 

venena 2,0 

separanda 1,0 

solutio a reagencie 2,0 

oleje 2,0 

tinctury 1,75 

unguenta 2,0 

collodia 5,0 

sapones 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    Príloha č. 3 k Smernici č. 9/2002 

 

 

 Ročná norma škôd zdravotníckeho materiálu pri manipulácii v sklade (čl. III, bod b)) 

 

 
Druh materiálu Škoda v % pri 

manipulácii 

v sklade 

HVLP, injekcie 1,5 

HVLP, ostatné liekové formy 1,0 

séra a očkovacie látky 1,0 

krvné deriváty 1,0 

infúzne roztoky 1,0 

chirurgický šicí materiál 1,0 

chirurgický šicí materiál v ampuliach 1,5 

obväzový materiál 0,5 

sklo a porcelán 5,0 

rtg film 0,5 

textil 0,5 

výrobky z pryže 0,3 

spotrebný zdravotnícky materiál 0,5 

 

 

 

 


