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Vec
VYŽIADANIE zasielania hlásenia o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej udalosti (2021) - rozdeľovník časť 3
Dobrý deň,
v prílohe tohto listu Vám zasielame nové vyžiadanie zasielania hlásenia o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej
udalosti. List aj s prílohou Vám zasielame len elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Vyžiadanie bude dostupné aj na internetovej stránke www.mhsr.sk.
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TEMPEST a.s., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava 5,
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2,
TTS Martin, s.r.o., Směrník MNV 343, 038 42 Príbovce,
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel Košice 0, 044 45 Bidovce,
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 1571/4, 972 01 Bojnice,
VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 1469/13, 972 01 Bojnice,
VUJE, a.s., Okružná ulica 6493/5, 917 01 Trnava 1,
VULKAN PARTIZÁNSKE a. s., Nitrianska 503/60, 958 03 Partizánske 1,
VUP, a.s., Nábrežná ulica 767/4, 971 01 Prievidza 1,
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 040 01 Košice 1,
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 837/31, 040 01 Košice 1,
WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina,
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 811 09 Bratislava 1,
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 4883/6, 811 09 Bratislava 1,
ZTS - ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/575, 018 41 Dubnica nad Váhom 1,
Zväz pre skladovanie zásob, a.s., Vlčie hrdlo 18335/1, 821 07 Bratislava 214,
ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
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odbor bezpečnosti a krízového riadenia
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Číslo:

12078/2021-1020-00106

Bratislava

4. januára 2021

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 i a
o m i m o r i a d n e j u d a l o s t i
a l e b o i n e j z á v a ž n e j u d a l o s t i
subjektom hospodárskej mobilizácie
určeným rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR
na Ministerstvo hospodárstva SR
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo inej záväžnej udalosti v subjekte hospodárskej mobilizácie
(ďalej len „SHM“) 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
(ďalej len „MH SR“) 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 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 zasielania hlásení:
1. S účinnosťou od 1. marca 2011 sa požaduje aktualizácia údajového dokumentu ako súčasti krízového
plánovania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v SHM definovanej pod bodom 3 tohto vyžiadania alebo
v prípade vzniku inej závažnej udalosti v SHM definovanej pod bodom 4 tohto vyžiadania.
2. Údajový dokument o mimoriadnej udalosti podľa bodu 3 tohto vyžiadania alebo o inej závažnej udalosti
podľa bodu 4 tohto vyžiadania obsahuje čiastkové údaje najmä o mieste výskytu, o druhu, o čase jej
vzniku, o dôsledkoch mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej udalosti a o prijatých opatreniach vrátane
informácie o názve SHM ako aj mena, priezviska a telefónneho kontaktu osoby (oznamovateľ), ktorá
hlásenie o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej udalosti poskytuje.
3. Mimoriadnou udalosťou na účely tohto vyžiadania sa rozumie:
3.1

Havária, udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho
dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na
život, zdravie alebo na majetok,
3.1.1 Únik nebezpečnej látky (chemické, biologické, rádioaktívne), ktorý presahuje hranice
SHM a môže negatívne pôsobiť na život, zdravie a majetok obyvateľstva;
3.1.2 Požiar na budovách, strojoch a technologických zariadeniach, v dôsledku ktorého nastane
prerušenie výroby a udalosť sa stane predmetom záujmu masmédií alebo závažne ovplyvní
výrobu v SHM, požadované parametre energetických sietí, plynovodov a produktovodov, resp.
schopnosť realizácie dodávok energií, plynu a iných médií;
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3.1.3 Závažné poškodenie energetických zariadení vyznačujúce sa veľkou materiálnou
škodou, alebo ktoré spôsobí plošný a dlhodobý výpadok v dodávkach energetických médií;
3.1.4 Rozrušenie energetických sietí (siete VN a VVN, plynárenská sústava, produktovodný
systém), v dôsledku čoho je prerušená dodávka energetických médií SHM s následkom
vzniku druhotných škôd na ich výrobe;
3.1.5 Závaly osôb v banských dielach.
3.2

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.
3.3

Prerušenie prevádzky v dôsledku


vyhlásenia štrajku, prípadne štrajkovej pohotovosti, s predpokladom ohrozenia zmluvných
výrobných, distribučných, tranzitných a dodávateľských schopností;



anonymného oznámenia o uložení výbušniny alebo nebezpečnej látky, alebo nájdenie
výbušniny alebo nebezpečnej látky, ak je predpoklad, že sa táto udalosť stane predmetom
záujmu masmédií.

3.4

Sabotáž oznamovaná orgánom polície (predpoklad záujmu masmédií).

3.5

Vznik epidémie alebo pandémie na území SHM takého rozsahu, že z dôvodu nedostatku
zamestnancov

môže

dôjsť

k

ohrozeniu

schopnosti

realizácie

zmluvných výrobných,

distribučných, tranzitných a dodávateľských záväzkov, napr.


výskyt nákaz u zamestnancov v SHM podliehajúcich hláseniu, napr. vyhlásenie pandémie
WHO a následne vyhlásenie núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov,



výskyt nákaz v SHM podliehajúcich hláseniu, prevencii a kontrole, napr. podľa zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako napr. besnota,
vtáčia chrípka.

4. Okrem toho SHM posiela na MH SR hlásenie aj v prípade, keď ide o závažnú udalosť, ktorá nie je
kategorizovaná ako mimoriadna udalosť, ale súvisí s niektorým ustanovením nasledovného
zákona alebo jeho porušením:
a)

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,

b)

zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

c)

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d)

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e)

zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,

f)

zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
2
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g)

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

h)

zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,

i)

zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z.
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

j)

zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej
núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a jeho vykonávacích predpisov.
Ide o závažnú udalosť nasledovného typu:
4.1

Odcudzenie majetku štátu (majetku prideleného správcom subjektu HM do výpožičky alebo nájmu,
napr. hmotných rezerv, mobilizačných rezerv, materiálu civilnej ochrany, majetku štátu určeného na
účely hospodárskej mobilizácie (napr. tlačiareň, USB token a pod.) a iného).

4.2

Odcudzenie výbušnín, nebezpečných látok a pod.

4.3

Smrteľné a hromadné pracovné úrazy v rozsahu ohrozujúcom činnosť SHM alebo vytvárajúce
predpoklad záujmu masmédií.

4.4

Porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak je reálny predpoklad záujmu masmédií.

4.5

Porušenie zákona o ochrane osobných údajov, ak došlo k porušeniu bezpečnostných
pravidiel a dôsledkom toho prišlo k zneužitiu údajov spracúvaných v špecifickom aplikačnom
programe Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou
EPSIS® JISHM.

4.6

Kybernetický bezpečnostný incident, udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete
a informačného systému SHM, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky
SHM negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť siete a informačného systému SHM.

4.7

Vyhlásený stav núdze v elektroenergetike / Vyhlásený stav núdze v tepelnej energetike
/Vyhlásená krízová situácia v plynárenstve (vyvolané najmä zdrojmi energií), ktoré majú za
následok náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energií (elektrina, teplo, zemný plyn)
s prípadným závažným dopadom na schopnosť SHM realizovať zmluvne dohodnuté výrobné,
distribučné, tranzitné a dodávateľské záväzky.

4.8

Stav ropnej núdze, ktorý má za následok vážne ohrozenie, narušenie alebo prerušenie dodávok
ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike.

4.9

Narušenie integrity objektu osobitnej dôležitosti alebo ďalšieho dôležitého objektu, životne
dôležitého zdroja alebo prvku kritickej infraštruktúry (napr. teroristický útok na objekt
a pod.).

4.10 Udalosť, pri ktorej je potrebné použiť štátne hmotné rezervy.
5. Nesplnenie pokynov tohto vyžiadania môže byť považované za správny delikt podľa § 31 ods. 1
písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
3
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o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov alebo
podľa § 12 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov.
6. Hlásenie o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej udalosti podľa bodu 2 sa najskôr oznamuje
bezodkladne na MH SR na jedno z nižšie uvedených kontaktov:
02/4854 2621 alebo 0817 179 453 (Ing. Holko, 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 1019 alebo 0905 859 616 (Mgr. Synčák)
02/4854 1001 alebo 0905 228 350 (Ing. Fischerová)
alebo na
02/4854 7953 (stála služba – recepcia Mlynské nivy), ale len v prípade, že sa nepodarí skontaktovať
s jednou z vyššie uvedených osôb.
Hlásenie o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej udalosti podľa bodu 2 sa následne zasiela len
v elektronickej podobe prostredníctvom dokumentu „Hlásenie o mimoriadnej udalosti alebo inej
závažnej udalosti“ nasledovne:
Oznamovateľ udalosti zasiela po telefonickom oznámení následne aj spracované „Hlásenie o mimoriadnej
udalosti alebo inej závažnej udalosti“ na e-mailovú adresu okr@mhsr.sk a v kópii aj na adresu len tej
osoby, ktorej bola nahlásená mimoriadna udalosť alebo iná závažná udalosť telefonicky, a to na
jednu z nasledujúcich e-mailových adries:







Peter.Holko@mhsr.sk
Jana.Starackova@mhsr.sk
Tibor.Compal@mhsr.sk
Peter.Centar@mhsr.sk
Tomas.Syncak@mhsr.sk
Sona.Fischerova@mhsr.sk.

Na spracovanie hlásenia využije oznamovateľ vzor hlásenia o mimoriadnej udalosti alebo inej závažnej
udalosti. Vzor je možné stiahnuť z internetovej stránky www.mhsr.sk v rámci menu Ministerstvo - podmenu
Bezpečnosť a krízové riadenie  adresár CO – civilná ochrana  podadresár CO – Civilná ochrana 
priečinok s názvom Hlásenie vzniku mimoriadnej udalosti (MU) alebo inej závažnej udalosti (Vzor hlásenia
MU alebo inej závažnej udalosti na MH SR).
Týmto vyžiadaním sa ruší Vyžiadanie MH SR
-

reg. č. 16698/2019-1020-27952 zo dňa 3. mája 2019,
reg. č. 14818/2016-1020-05653 zo dňa 26. januára 2016,
reg. č. 12528/2015-1020-7277 zo dňa 6. februára 2015,
reg. č. 08197/2014-1022-1696 zo dňa 13. januára 2014,
reg. č. 248/2007-2230 zo dňa 28. februára 2007.

Toto vyžiadanie nadobúda platnosť od 11. januára 2021.
Za správnosť: Ing. Jana Staračková, HŠR

Ing. Peter Holko
riaditeľ odboru
bezpečnosti a krízového riadenia
4
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Rozdeľovník:
P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Názov subjektu hospodárskej mobilizácie
ATANI, s.r.o.
AVC Raková, a. s.
Continental Matador Rubber, s.r.o.
ContiTrade Slovakia s. r. o.
COOPEX Soft, spol. s r.o.
DELTECH, a.s.
DG-energy, a. s.
DM Security, s.r.o.
Duslo, a.s.
E V Y A N spol. s r.o.
eustream, a. s.
FERONA Slovakia, a.s.
FORTISCHEM a. s.
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
(v skratke HBz, a.s.)
CHEMOLAK a.s.
CHIRANA T.Injecta, a. s.
CHIROSAN, s.r.o.
INJECTA, a. s.
INMEDIA, spol. s r.o.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
KV - Security s. r. o.
LiV ELEKTRA, a.s.
LUNA spol. s r.o.
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
MATERASSO Slovakia, s.r.o.
MSM Martin, s.r.o.
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o.
OZEX s.r.o. Prešov
Považská cementáreň, a.s.
PROGRESS TRADING, a.s.
SEVOTECH spol. s r.o.
SHP Harmanec, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
SPIE Elektrovod, a. s.
Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
SPP - distribúcia, a.s.
STABIL spol. s r.o.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
SYNTCHEM, spol. s r.o.
SYTELI, s.r.o.
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
TEMPEST a.s.
TRANSPETROL, a.s.
TTS Martin, s.r.o.
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IČO
31381481
43881548
36709557
36336556
31663451
30225582
44663382
35717131
35826487
31337449
35910712
36401137
46693874
31411592
36618675
36005622
36002887
31411851
36794619
36239739
44266995
36019208
35946024
34139800
46019669
35769840
31577784
31428819
36405116
36422991
36458503
31652239
31615716
31679765
36013561
00153052
35829141
35829052
31322832
36863513
47400781
35910739
31436161
36442151
36010481
36173975
31707289
31326650
31341977
36394327

P. č.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Názov subjektu hospodárskej mobilizácie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
VEP, spol. s r.o.
VUJE, a.s.
VULKAN PARTIZÁNSKE a. s.
VUP, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
WAY INDUSTRIES, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
ZVS holding, a. s.
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IČO
36199222
31625657
31566634
31450474
34152024
36002071
36599361
36211222
44965257
36361518
35823551
36302511
36366862
36305600

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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