
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Mierová 19, 827 15 Bratislava  

 
Číslo:   2120/2011 – 1000/1020 

 
 

M E T O D I C K É   U S M E R N E N I E  
 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie 

organizácia dodávok pohonných hmôt 
podľa § 5 písm. ac) 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 
 

zo dňa  20. decembra 2011 

 
 

Čl. I 
Účel metodického usmernenia 

 
Účelom tohto metodického usmernenia je zabezpečiť realizáciu opatrenia 

hospodárskej mobilizácie organizácia dodávok pohonných hmôt pri príprave na 
krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie. 

 

Čl. II 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1.  Organizáciou dodávok pohonných hmôt sa rozumie súhrn opatrení na 

zabezpečenie dodávok pohonných hmôt na vybrané pohotovostné čerpacie stanice 
pohonných hmôt pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a 
záchranných zložiek, ústredných orgánov, obcí a vyšších územných celkov, subjektov 
hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie, ako aj 
zabezpečenie náhradných zdrojov elektriny na vybraných pohotovostných čerpacích 
staniciach pohonných hmôt. 

 
2.  Krízovou situáciou je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená 

alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu na jej riešenie vypovedať 
vojnu, vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav, alebo núdzový stav podľa zákona 
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Súčasne sa môže na riešenie 
krízovej situácie vyhlásiť aj mimoriadna situácia v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. 
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov. 
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3.  Pohotovostná čerpacia stanica pohonných hmôt (ďalej len „PČSPH“) 

je čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá je technicky vybavená na nepretržitý 
výdaj pohonných hmôt a prednostne zásobovaná pohonnými hmotami. Zoznam 
PČSPH, ich dislokácia a telefonické kontakty na ne sú uvedené v prílohe č. 1. 
 

4.  Vlastníkom pohotovostnej čerpacej stanice pohonných hmôt (ďalej len 
„vlastník“) je spoločnosť SLOVNAFT, a. s. 
 

5.  Nájomcom pohotovostnej čerpacej stanice pohonných hmôt (ďalej len 
„nájomca“) je fyzická osoba prevádzkujúca PČSPH na základe zmluvného vzťahu s jej 
vlastníkom. 

 
6.  Oprávnenými odberateľmi pohonných hmôt, tovarov a služieb po 

vzniku krízovej situácie v zmysle tohto metodického usmernenia sú: 
 a) ozbrojené sily a spojenecké ozbrojené sily, 
 b) ozbrojené bezpečnostné zbory, 
 c) záchranné zložky integrovaného záchranného systému, 
 d) ústredné orgány štátnej správy, 
 e) obvodné úrady, vyššie územné celky a obce, 
 f) ostatné subjekty hospodárskej mobilizácie, 
 g) iní oprávnení odberatelia. 

 

Čl. III 
Činnosť PČSPH v krízovej situácii 

 
1.  Vlastník vyrozumie nájomcu o vzniku krízovej situácie a špecifikuje rozsah 

prijatých opatrení. 
 

2.  Po vzniku krízovej situácie vlastník do 24 hodín zabezpečí: 
 a) preverenie stavu zásob pohonných hmôt a ostatných druhov prevádzkových 
hmôt na všetkých PČSPH, 
 b) personálne obsadenie pre nepretržitú prevádzku na PČSPH,  
 c) doplnenie nádrží PČSPH pohonnými hmotami z určených distribučných 
skladov obchodných závodov vlastníka na ich plnú kapacitu a doplnenie ostatných 
druhov prevádzkových hmôt. 
 

3.  Vlastník priebežne zabezpečí dopĺňanie zásob pohonných hmôt a ostatných 
druhov prevádzkových hmôt tak, aby neklesli pod 50% skladovej kapacity 
jednotlivých PČSPH. 
 

4.  Nájomca do 24 hodín viditeľne označí jeden stojan na PČSPH pre 
oprávnených odberateľov pohonných hmôt. Súčasne zabezpečí oprávneným 
odberateľom prednostný a rýchly odber pohonných hmôt a ostatných druhov 
prevádzkových hmôt do vozidiel a súčasne prednostný odber iných tovarov 
a prednostné poskytnutie služieb. Pre zabezpečenie plynulosti odberu pohonných 
hmôt môže požiadať o súčinnosť príslušníkov Policajného zboru SR. 
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5.  Po splnení úloh uvedených v bode 4. nájomca zabezpečí nepretržitý výdaj 
pohonných hmôt do nádrží motorových vozidiel a ostatných druhov prevádzkových 
hmôt pre vozidlá: 
 a) ozbrojených síl Slovenskej republiky a spojeneckých ozbrojených síl, 
 b) ozbrojených zborov Slovenskej republiky, 
 c) rýchlej zdravotníckej pomoci, 
 d) hasičského a záchranného zboru, 
 e) ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, 
 f) obvodných úradov, vyšších územných celkov a obcí s príslušným poverením 
ústredných orgánov štátnej správy,  
 g) fyzických osôb, ktoré majú príslušné oprávnenie, 
 h) ostatných subjektov hospodárskej mobilizácie s príslušným poverením. 
 
 6.  Pri prednostnom odbere pohonných hmôt a ostatných druhov 
prevádzkových hmôt musí vodič motorového vozidla obsluhe PČSPH preukázať 
platným technickým preukazom alebo prevádzkovou knihou vozidla, že je 
oprávneným odberateľom. Prednostný odber pohonných hmôt a ostatných druhov 
prevádzkových hmôt sa umožní len na základe platnej palivovej karty, ktorú vydal 
vlastník. 
 

7.  Obsluha PČSPH vydá na základe dokumentov uvedených v bode 6. do 
vozidla požadované množstvo pohonných hmôt, prevádzkových hmôt, iných tovarov 
a poskytne požadované služby. 
 

8.  Zúčtovanie pohonných hmôt bude vykonané spôsobom stanoveným 
v Zmluve o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom 
palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 
 

 

Čl. IV 
Spôsob obstarania palivovej karty 

 
1.  Ak oprávnený odberateľ je aktívnym zákazníkom spoločnosti SLOVNAFT, 

a. s., zabezpečí v zmysle tohto metodického usmernenia distribúciu palivových kariet 
do dopravných prostriedkov alebo mechanizmov, ktoré budú v čase krízy 
v pohotovostnom režime. Prostredníctvom Virtuálneho kartového centra spoločnosti 
SLOVNAFT, a. s. http://www.slovnaft.sk/sk/obchodni_partneri/sluzby/vck/ zabezpečí, 
aby jednotlivé limity týchto kariet dosahovali potrebnú výšku pre prípad krízovej 
situácie. 

 
2.  Ak oprávnený odberateľ nie je aktívnym zákazníkom spoločnosti 

SLOVNAFT, a. s., uzatvorí so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s. Zmluvu o predaji 
motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet 
spoločnosti SLOVNAFT, a. s. Vzor zmluvy je zverejnený v špecifickom aplikačnom 
programe Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a na 
internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. Oprávnený odberateľ zodpovedá 
za objednanie kariet a výšku limitov na kartách, vydaných na základe tejto zmluvy. 
 

http://www.slovnaft.sk/sk/obchodni_partneri/sluzby/vck/
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Čl. V 
Poruchy a havárie PČSPH 

 
1.  Ak dôjde k poruche, poškodeniu alebo havárii na PČSPH, nájomca ihneď 

ohlási vlastníkovi druh a rozsah poruchy, poškodenia alebo havárie.  
 

2.  Vlastník zabezpečí opravu PČSPH do 24 hodín. Ak odstránenie poruchy, 
poškodenia alebo havárie je nad rámec časovej lehoty 24 hodín, vlastník ohlási túto 
skutočnosť Ministerstvu hospodárstva SR a do 48 hodín zabezpečí náhradný výdaj na 
inej PČSPH. Ministerstvo hospodárstva SR alebo vlastník oznámi túto zmenu 
neodkladne všetkým oprávneným odberateľom motorových palív.  
 

Čl. VI 
Povinnosti vlastníka po skončení krízovej situácie 

 
1.  Vlastník vyrozumie všetkých nájomcov, že krízová situácia alebo 

mimoriadna situácia skončila a vydá pokyn na prechod PČSPH na bežnú mierovú 
prevádzku. 

 
2.   Vlastník vydá pokyny o vykonaní zúčtovania vydaných pohonných hmôt, 

tovarov a služieb. 
 

Čl. VII 
Kontrolná činnosť na PČSPH  

 
1.   Kontrola na PČSPH sa vykonáva za účelom zistenia skutkového stavu 

organizačných a materiálových podmienok pre ich činnosť po vzniku krízovej situácie. 
 
2.  Kontrolnú činnosť na PČSPH koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR. 

Kontrolu vykonáva komisia určená spravidla zo zástupcov: 
a) Ministerstva hospodárstva SR – predseda komisie, 
b) Ministerstva obrany SR, 
c) Ministerstva vnútra SR, 
d) Ministerstva zdravotníctva SR, 
e) vlastníka, 
f) nájomcu. 

Do komisie môže byť prizvaný zástupca iného ústredného orgánu štátnej správy 
alebo iného oprávneného subjektu. 
 

3.  Kontrola sa vykonáva na vybraných PČSPH spravidla jedenkrát ročne. 
 

4.  Z vykonanej kontroly sa vyhotoví zápis, v ktorom sa uvedie: 
a) dátum a miesto konania kontroly, 
b) mená osôb, ktoré kontrolu vykonali, 
c) výsledok kontroly, 
d) termín na prijatie opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov. 
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Čl. VIII 
Ohlasovacia povinnosť vlastníka 

 
Vlastník je povinný ohlásiť Ministerstvu hospodárstva SR nasledovné 

skutočnosti:  
  

a) rekonštrukciu PČSPH, 
b) uzatvorenie PČSPH z prevádzkových dôvodov, 
c) zmenu vlastníctva čerpacej stanice, 
d) iné dôvody, ktoré majú bezprostredný vplyv na jej činnosť, 
e) zmeny sledovaných údajov o PČSPH:  

1. zmena nájomcu s uvedením jeho údajov, 
2. zmena adresy, 
3. zmena telefonického kontaktu, 
4. zmena personálneho obsadenia, 
5. zmena druhu vydávaných pohonných hmôt a skladovej kapacity, 
6. zmena počtu výdajných miest, 
7. zmena typu a výkonu náhradného zdroja elektrickej energie a informácia 

o jeho funkčnosti. 
 

Čl. IX 
 

Metodické usmernenie nadobúda  platnosť 1. januára 2012. 
 
 
 
 
              Juraj Miškov 
         minister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


