
Využitie možností Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri riešení 

mimoriadnych situácií. 

 

Dňa 4.2.2020 sa uskutočnila na Okresnom úrade Trnava - odbore krízového riadenia 

odborná príprava primátora a starostov obcí okresu Trnava. V úvode vystúpenia informoval 

vedúci odboru KR o vyhodnotení splnenia úloh za rok 2019 a objasnení úloh, ktoré budú 

plnené v oblasti krízového riadenia na základe vydaného Plánu hlavných úloh pre mesto 

a obce na rok 2020. Odborní pracovníci odboru KR a vedúci odboru obrany štátu sa zaoberali 

problematikou civilnej ochrany, krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie a obrany 

štátu a praktickej ukážke jednotlivých dokumentov na úrovni odboru KR vrátane plánov 

evakuácie. V druhej časti odbornej prípravy vystúpili, na základe pozvania zo strany odboru 

KR OÚ Trnava, zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR), ktorí sa 

zaoberali využitím pohotovostných zásob (PZ) pre potreby riešenia mimoriadnych udalostí 

(mimoriadnych situácií) obcami a mestami. 

Prezentované schémy a postupy mechanizmu poskytovania pohotovostných zásob pre 

obce a okresné úrady ukázali spôsob, ako je možné využiť tieto zásoby pre reálne riešenie 

mimoriadnych situácií. Zároveň ukázali na potrebu úzkej súčinnosti a spolupráce mesta a obcí 

s odborom krízového riadenia okresného úradu. 

Z vystúpenia vyplynulo, že požadovaný materiál je potrebné si odviesť vlastnými 

dopravnými prostriedkami zo skladov SŠHR. 
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Vzor žiadosti na poskytnutie pohotovostných zásob zo SŠHR SR. 

 

 

VAŠA HLAVIČKA 

 

Správa štátnych hmotných rezerv SR 

Sekcia ŠHR 

OMRaPZ 

Pražská č. 29 

812 63 Bratislava 

 

Vec  

Žiadosť obce/okresného úradu .... na poskytnutie pohotovostných zásob zo Správy štátnych 

hmotných rezerv Slovenskej republiky 

 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v obci/okrese .... dňa .......... o ..:.. hod. 

a vzhľadom k tomu, že mimoriadna udalosť svojim charakterom presahuje možnosti 

vykonávať úlohy a opatrenia prostriedkami obce/okresného úradu .... Vás 

žiadam 

v zmysle § 19 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a 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 o 

poskytnutie nasledovných pohotovostných zásob za účelom riešenia vzniknutej mimoriadnej 

udalosti v obci/okrese .... : 

 

a) požiadavku na poskytnutie pohotovostných zásob si uplatňuje: 

Obec/okresný úrad:  

Meno a priezvisko:  

Tel. č. (mobil):  

e-mail:  

 

b) názov a kontaktné údaje obce/okresného úradu pre ktorú/ý je požiadavka 

určená: 

Obec/okresný úrad:  

Meno a priezvisko starostu obce:  

Telefón (mobil):  

Fax a e-mail:  

 

c) deň, mesiac, rok a čas uplatnenia požiadavky: 

 

d) deň, mesiac, rok a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie (resp. III. stupňa 

povodňovej aktivity): 



 

e) názov, množstvo a druh položky pohotovostných zásob a dôvod použitia:  

 

UVIESŤ DÔVOD POUŽITIA. 

 

f) meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie 

pohotovostných zásob, 

 

g) meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prepravu 

pohotovostných  zásob, 

 

Príloha: dokument o vyhlásení MS 

 

h) podpis štatutárneho orgánu obce alebo štatutárneho orgánu okresného 

úradu: 

      ________________________________            

                           starosta obce/prednosta okresného úradu 

 
Zdroj: Prezentácia zástupcu SŠHR SR 


