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     MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA 

            SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

                                                

             

 

 

                                                                                                         Číslo:10692/2019-1021-68108            

 

 

P O K Y N  č. 3/2019  

ministra hospodárstva Slovenskej republiky 

 

z  20.decembra 2019  

 

 

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 

 

 

 

Čl. 1 

Účel pokynu 

 

Účelom tohto pokynu je zabezpečiť realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia 

dodávok pohonných hmôt“ pri príprave na krízovú situáciu a na obdobie krízovej situácie. Je určený 

pre subjekty hospodárskej mobilizácie podľa 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 č. 179/2011 Z. z.“) a subjekty 

vykonávajúce opatrenie „organizácia dodávok pohonných hmôt“. 

  

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto pokynu sa rozumejú:  

a)  organizáciou dodávok pohonných hmôt 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 štátnej správy, obcí 

a  vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva 

v období krízovej situácie, ako aj zabezpečenie vybraných pohotovostných čerpacích staníc 

pohonných hmôt náhradnými zdrojmi elektrickej  elektriny,  

b)  krízovou situáciou 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 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov; 
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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, 

c) pohotovostnou čerpacou  stanicou  pohonných  hmôt  (ďalej len „PČSPH“)   čerpacia  stanica  

pohonných hmôt, ktorá je technicky vybavená na nepretržitý výdaj pohonných hmôt a prednostne 

zásobovaná pohonnými hmotami, 

d) prevádzkovateľom pohotovostnej čerpacej stanice pohonných hmôt (ďalej len „Prevádzkovateľ“)  

fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca PČSPH na základe zmluvného vzťahu so 

spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.,  

e) oprávnenými odberateľmi pohonných hmôt a tovarov po vzniku krízovej situácie sú ozbrojené sily a 

spojenecké ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory, záchranné zložky integrovaného 

záchranného systému, ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady, VÚC, obce a ostatné subjekty 

hospodárskej mobilizácie,  

f) prednostným  výdajom  pohonných  hmôt odber  pohonných  hmôt  a  ostatných   druhov 

prevádzkových hmôt oprávneným odberateľom na PČSPH počas krízovej situácie prostredníctvom 

palivovej karty, ktorú na tento osobitný účel vydala spoločnosť SLOVNAFT, a. s., oprávnenému 

odberateľovi na základe uzatvorenej zmluvy. 

 

Čl. 3 

Činnosť PČSPH v stave bezpečnosti  

 

(1) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., priebežne zabezpečí dopĺňanie zásob pohonných hmôt 

a ostatných druhov prevádzkových hmôt tak, aby neklesli pod 50 % skladovej kapacity jednotlivých 

PČSPH. 

 

(2) Za účelom zistenia skutkového stavu organizačných a materiálových podmienok pre 

činnosť PČSPH počas krízovej situácie sa na PČSPH vykonáva kontrola. 

 

(3) Kontrolnú činnosť na PČSPH koordinuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Kontrolu vykonáva komisia určená zo zástupcov: 

a) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – predseda komisie, 

b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 

c) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

d) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 

e) spoločnosti SLOVNAFT, a. s., 

f) Prevádzkovateľa PČSPH. 

 

(4) Do komisie môže byť prizvaný zástupca iného ústredného orgánu štátnej správy alebo 

iného subjektu hospodárskej mobilizácie. 

 

(5) Kontrola sa vykonáva na vybraných PČSPH jedenkrát za dva roky. 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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(6) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., je povinná ohlásiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 

republiky nasledovné skutočnosti:  

a) rekonštrukciu PČSPH, 

b) uzatvorenie PČSPH z prevádzkových dôvodov, 

c) zmenu vlastníctva PČSPH, 

d) iné dôvody, ktoré majú bezprostredný vplyv na prevádzku PČSPH. 

 

Čl. 4 

 Činnosť oprávneného odberateľa v stave bezpečnosti 

 

(1) Oprávnením odberateľom sa odporúča prostredníctvom Zákazníckeho centra spoločnosti 

SLOVNAFT, a. s., požiadať o uzavretie Zmluvy o predaji motorových palív a iných tovarov 

prostredníctvom MOL Group GOLD kariet SLOVAKIA SOS spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,                   

na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie 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 (ďalej len „zmluva“) 

a zakúpiť si k nej palivové karty „EMERGENCY“. Tieto palivové karty budú viditeľne odlíšené 

osobitným grafickým vyhotovením a nápisom „EMERGENCY“. Za týmto označením bude uvedený 

krátky názov oprávneného odberateľa (max. 15 znakov), pre ktorého sú palivové karty vydané (napr. 

„MH SR“). 

 

(2) Palivová karta „EMERGENCY“ umožňuje oprávneným odberateľom  prednostný odber 

pohonných hmôt na určených PČSPH spoločnosti SLOVNAFT, a. s., v období krízovej situácie.  

 

Čl. 5 

Činnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v stave bezpečnosti 

  

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zasiela zoznam subjektov hospodárskej 

mobilizácie za jednotlivé ústredné orgány štátnej správy spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ktorá na 

základe daného zoznamu udeľuje odberné oprávnenia prostredníctvom palivových kariet 

„EMERGENCY“. 

 

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky kategorizuje oprávnených odberateľov do 

nasledovných kategórií: 

Kategória 

Mesačný limit                    

pre oprávnených 

odberateľov 

Maximálny 

počet kariet 

A 250 000 € 250 

B 50 000 € 50 

C 20 000 € 20 

 

Kategória A – Do tejto kategórie sa zahŕňajú oprávnení odberatelia, ktorí sú strategicky významní 

(napr. TRANSPETROL,  a. s., U. S. Steel Košice, s. r. o., atď.). Strategický význam subjektu 

predpokladá stabilitu  aj v čase vojny a vojnového stavu. Do tejto kategórie sa zahŕňajú  aj ústredné 

orgány štátnej správy, VÚC a obce. 

Kategória B – Do tejto kategórie sa zahŕňajú oprávnení odberatelia, ktorí požadujú pohonné hmoty na 

vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie. 
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Kategória C – Do tejto kategórie sa zahŕňajú oprávnení odberatelia, ktorí požadujú pohonné hmoty 

len pre služobné osobné motorové vozidlá. 

 

Čl. 6 

Činnosť ústredných orgánov štátnej správy v stave bezpečnosti 

 

 Ústredné orgány štátnej správy okrem činnosti, ktorú vykonajú podľa čl. 4,  kategorizujú 

subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti podľa čl.  5 ods. 2 a následne zasielajú zoznam 

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, kde uvádzajú len subjekty hospodárskej mobilizácie 

kategórie A a B. Ostatné subjekty hospodárskej mobilizácie budú automaticky zaradené do kategórie 

C.  

    

Čl. 7 

Činnosť PČSPH v krízovej situácii  

 

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bezodkladne informuje spoločnosť 

SLOVNAFT, a. s., o vyhlásení krízovej situácie, ďalej určí rozsah prijatých opatrení a spresní, či sa 

prijaté opatrenia týkajú všetkých PČSPH alebo len vybraných PČSPH na krízovou situáciou 

postihnutom území alebo na bezprostredne ohrozenom území. Termíny a časy plnenia opatrení podľa 

tohto pokynu sa vzťahujú k okamihu, keď bola spoločnosť SLOVNAFT, a. s., vyrozumená o vyhlásení 

krízovej situácie. 

 

(2) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia krízovej situácie 

podľa odseku 1 zabezpečí: 

a) preverenie  stavu  zásob  pohonných  hmôt  a  ostatných druhov prevádzkových hmôt na všetkých 

PČSPH, 

b) personálne obsadenie pre nepretržitú prevádzku na všetkých alebo na vybraných PČSPH podľa 

požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

c) doplnenie nádrží PČSPH pohonnými hmotami na ich plnú kapacitu a doplnenie ostatných druhov 

prevádzkových hmôt, 

d) určené kontaktné osoby Zákazníckeho centra spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ktoré aktivujú 

„EMERGENCY“  karty všetkým oprávneným odberateľom,   

e) vyrozumenie Prevádzkovateľov určených PČSPH podľa odseku 1 o vyhlásení krízovej situácie 

a špecifikuje rozsah prijatých opatrení resp. obmedzení a stanoví činnosti/služby, ktoré je 

Prevádzkovateľ povinný vykonávať/poskytovať v rámci prednostného výdaja pohonných hmôt. 

 

(3) Prevádzkovateľ najneskôr do 12 hodín od jeho vyrozumenia o vyhlásení krízovej situácie 

podľa odseku 2 písm. e) viditeľne označí minimálne jeden stojan s benzínom a jeden stojan s naftou na 

PČSPH pre oprávnených odberateľov pohonných hmôt. Zvyšné voľné stojany budú dostupné pre 

neoprávnených odberateľov.  

 

(4) Prevádzkovateľ môže uzavrieť všetky stojany na PČSPH pre oprávnených odberateľov. 

Súčasne zabezpečí oprávneným odberateľom prednostný a rýchly odber pohonných hmôt a ostatných 

druhov prevádzkových hmôt do vozidiel.  
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(5) Pre zabezpečenie plynulosti odberu pohonných hmôt môže Prevádzkovateľ resp. 

spoločnosť SLOVNAFT, a. s., požiadať o súčinnosť príslušníkov Policajného zboru Slovenskej 

republiky.  

 

(6) Prevádzkovateľ zabezpečí nepretržitý výdaj pohonných hmôt a ostatných druhov 

prevádzkových hmôt a iných tovarov. 

 

(7) Pri prednostnom odbere pohonných hmôt a ostatných druhov prevádzkových hmôt musí 

vodič motorového vozidla obsluhe PČSPH preukázať, že je oprávneným odberateľom, tým, že ukáže 

platnú palivovú kartu „EMERGENCY“. Prednostný odber pohonných hmôt a ostatných druhov 

prevádzkových hmôt sa umožní len na základe platnej palivovej karty „EMERGENCY“. 

 

(8) Obsluha PČSPH vydá na základe platnej „EMERGENCY“ karty požadované množstvo 

pohonných hmôt, prevádzkových hmôt a iných tovarov. 

 

(9) Zúčtovanie pohonných hmôt odobraných oprávneným odberateľom počas krízovej situácie 

prostredníctvom palivovej karty „EMERGENCY“ bude vykonané spôsobom stanoveným v zmluve, 

uzatvorenej medzi spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., a oprávneným odberateľom. 

 

Čl. 8 

Poruchy a havárie PČSPH 

 

(1) Ak dôjde k poruche, poškodeniu alebo havárii na PČSPH, Prevádzkovateľ ihneď ohlási 

spoločnosti SLOVNAFT, a. s., druh a rozsah poruchy, poškodenia alebo havárie.  

 

(2) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., zabezpečí opravu PČSPH do 24 hodín. Ak odstránenie 

poruchy, poškodenia alebo havárie je nad rámec časovej lehoty 24 hodín, spoločnosť SLOVNAFT,              

a. s., ohlási túto skutočnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a zabezpečí náhradný 

výdaj na inej PČSPH. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznámi túto zmenu neodkladne 

všetkým oprávneným odberateľom.  

 

Čl. 9 

Povinnosti po skončení krízovej situácie   
 

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyrozumie spoločnosť SLOVNAFT, a. s., 

resp. určené kontaktné osoby Zákazníckeho centra spoločnosti SLOVNAFT, a. s., že krízová situácia 

skončila.  

 

(2) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., následne vyrozumie Prevádzkovateľov PČSPH, že krízová 

situácia skončila a deaktivuje „EMERGENCY“ karty oprávnených odberateľov. Prevádzkovatelia sú 

povinní bezodkladne ukončiť prednostný výdaj pohonných hmôt oprávneným odberateľom 

prostredníctvom palivových kariet „EMERGENCY“. 

 

(3) Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., vydá pokyny o  zúčtovaní pohonných hmôt a tovarov 

vydaných oprávneným odberateľom počas krízovej situácie prostredníctvom palivových kariet 

„EMERGENCY“. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., zašle jeden výtlačok zúčtovania podľa 

predchádzajúcej vety Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, a to najneskôr do 30 dní od 

skončenia krízovej situácie. 
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Čl. 10 

Financovanie  
 

(1) Finančné prostriedky na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie „organizácia 

dodávok pohonných hmôt“ v období krízovej situácie vyčlení vláda Slovenskej republiky  nariadením 

vydaným v súlade s § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.  

 

(2) Zabezpečenie záväzkov za vecné plnenie poskytnuté spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., 

bude spresnené príkazom vydaným podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. Peňažnú 

náhradu za vecné plnenia, ktoré poskytla subjektom hospodárskej mobilizácie a záväzky z týchto 

plnení sa stali nevymožiteľnými v zmysle Občianskeho zákonníka si spoločnosť SLOVNAFT,  a. s., 

uplatní podľa § 6 ods. 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. zo štátneho rozpočtu v rámci kapitoly 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa metodické usmernenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 

2120/2011 – 1000/1020 zo dňa 20. decembra 2011 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. 

 

(2) Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Peter Žiga, PhD. 

                                                                                                                    minister 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


