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V Y Ž I A D A N I E  
z a s i e l a n i a  h l á s e n í  

o  m i m o r i a d n e j  u d a l o s t i  
 

subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR určenými rozhodnutím 

na Ministerstvo hospodárstva SR 
 

 
vo veci aktualizácie údajového dokumentu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v subjekte 

hospodárskej mobilizácie za účelom zabezpečenia rýchleho a spoľahlivého prenosu informácií 

o mimoriadnych udalostiach, podľa § 6 ods. 2 písm. f) a § 6 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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 (ďalej len „zákon o HM“) ako aj podľa § 12 

zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov. 

Spresnenie: 

1. S účinnosťou od 1. marca 2011 sa požaduje aktualizácia údajového dokumentu ako súčasti krízového 

plánovania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v subjekte hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“). 

2. Údajový dokument o mimoriadnej udalosti obsahuje čiastkové údaje najmä o mieste výskytu, o druhu, 

o čase jej vzniku, o dôsledkoch mimoriadnej udalosti a o prijatých opatreniach vrátane informácie o názve 

subjektu hospodárskej mobilizácie a mena, priezviska a telefónneho kontaktu osoby, ktorá údaje poskytuje. 

3. Informácia o mimoriadnej udalosti podľa bodu 2 sa najskôr oznamuje bezodkladne telefonicky 

na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na jedno z nižšie uvedených tel. čísiel: 

02/4854 1018 alebo 0908 997 102 (Ing. Ugor, riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia MH SR) 

02/4854 1027 alebo 0908 746 548 (Ing. Staračková) 

02/4854 1003 alebo 0907 848 775 (Ing. Compál) 

02/4854 2634 alebo 0915 876 615 (Ing. Centár) 

02/4854 5044 alebo 0908 746 550 (Ing. Synčák) 

02/4854 1001 alebo 0905 228 350 (Ing. Fischerová) 

02/4854 7952, 02/4854 7953, 02/4854 7032 (stála služba) – len v prípade, že sa nepodarí skontaktovať 

s jednou z vyššie uvedených osôb. 

Informácia o mimoriadnej udalosti podľa bodu 2 sa následne zasiela aj písomne len v elektronickej podobe 

na e-mailovú adresu: okr@mhsr.sk a na adresu len tej osoby, ktorej bola nahlásená mimoriadna 

udalosť telefonicky, a to na jednu z nasledujúcich e-mailových adries: aurel.ugor@mhsr.sk, resp. 

Jana.Starackova@mhsr.sk, Tibor.Compal@mhsr.sk, Peter.Centar@mhsr.sk; Jozef.Syncak@mhsr.sk alebo 

Sona.Fischerova@mhsr.sk. 

26. januára 2016 
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Vzor hlásenia o mimoriadnej udalosti je možné si stiahnuť z internetovej stránky www.mhsr.sk v rámci 

menu BEZPEČNOSŤ A KRÍZOVÉ RIADENIE  CO – Civilná ochrana - priečinok s názvom Hlásenie 

vzniku mimoriadnej udalosti (MU) v organizácii (Vzor pre nahlásenie MU v subjekte HM MH SR). 

Hlásenie súčasne zapracúva SHM aj do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného 

systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS
®
 JISHM!!! 

Udalosť je potrebné nahlásiť v prípade predpokladaného záujmu masmédií alebo ak má evakuácia vplyv na 

výrazný útlm dôležitej prevádzky subjektu, resp. závažne ovplyvňuje parametre elektrizačnej siete, 

plynárenskej sústavy či produktovodov alebo ohrozuje možnosť dodávok ich médií. Rovnaké zásady 

aplikovať pri ohrození z radiačnej havárie jadrovoenergetického zariadenia. 

4. Mimoriadnou udalosťou na účely tohto vyžiadania sa rozumie: 

4.1 Ekologická havária (nekontrolovateľný nadmerný únik škodlivých látok a pôsobenie ionizujúceho 

žiarenia do ovzdušia, pôdy, povrchovej alebo podzemnej vody v množstve prekračujúcom stanovené 

limity): 

- vlastná, ak prejavy presahujú hranice SHM; 

- na území cudzej organizácie, ktorá svojimi prejavmi zasahuje na územie nahlasujúceho SHM 

a v dôsledku ohrozenia zdravia vyplýva nutnosť evakuácie zamestnancov SHM. 

4.2 Únik rádioaktívnych látok, hodnota žiarenia ktorých presahuje povolené limity. 

4.3 Únik nebezpečných látok (výron priemyselnej škodliviny), ktorý presahuje hranice SHM a môže 

negatívne pôsobiť na život, zdravie a majetok obyvateľstva. 

4.4 Živelná pohroma, ktorá si vyžiada dlhodobú evakuáciu zamestnancov, odsun technologických 

zariadení alebo dlhodobé prerušenie výroby, so závažnými dôsledkami, napr. na požadované 

parametre elektrizačnej siete, plynárenskej sústavy vrátane plynovodov, produktovodov a na 

schopnosť realizácie dodávok prepravovaných energií a médií. 

4.5 Havária alebo požiar: 

- závažná priemyselná havária; 

- na budovách, strojoch a technologických zariadeniach, v dôsledku ktorých nastane prerušenie 

výroby a udalosť sa stane predmetom záujmu masmédií alebo závažne ovplyvní výrobu SHM, 

požadované parametre energetických sietí, plynovodov a produktovodov, resp. schopnosť 

realizácie dodávok energií, plynu a iných médií; 

- zariadení vnútroštátnej prepravnej a distribučnej, resp. tranzitnej plynárenskej sústavy, 

s následkom obmedzenia alebo prerušenia dodávky zemného plynu odberateľom, resp. 

prerušenia tranzitu zemného plynu cez územie SR. 

4.6 Závaly osôb v banských dielach. 

4.7 Prerušenie výroby v dôsledku 

- vyhlásenia štrajku, prípadne štrajkovej pohotovosti, s predpokladom ohrozenia zmluvných 

výrobných, distribučných, tranzitných a dodávateľských schopností; 

- anonymného oznámenia o uložení výbušniny alebo otravnej látky, ak je predpoklad, že sa táto 

udalosť stane predmetom záujmu masmédií. 

4.8 Dokonaná sabotáž, oznamovaná orgánom polície (predpoklad záujmu masmédií). 

http://www.mhsr.sk/


 


