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Výklad pojmov
Bezpečnosť
je stav, v ktorom je zachovaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok
a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a
slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky
je poradný orgán vlády SR, ktorý sa podieľa na koordinácii plánovacích, prípravných
a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky.
Evakuácia
je súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení smerujúci k včasnému
organizovanému presunu zamestnancov z určených priestorov a miest ohrozenia.
Hospodárska mobilizácia
je súhrn opatrení, ktorými sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb
nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
Krízová situácia
je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť
štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom
zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav,
alebo núdzový stav.
Krízové plánovanie
je činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
Krízový plán
je súbor usporiadaných informácií o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie.
Krízový štáb
je výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká
krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek
v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.
Poštový podnik
pre účely tohto metodického usmernenia sa poštovým podnikom rozumie Slovenská
pošta, a. s.
Pracovná povinnosť
je povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako
dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom
je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným
miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v čase vojny,
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vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo povinnosť
fyzickej osoby, ktorá je, alebo sa stane zamestnanou, prijať ponúknuté pracovné
miesto, ak je to nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase
vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
Subjekt hospodárskej mobilizácie
je ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky, obvodný úrad, obec,
podnikateľ, alebo štátna rozpočtová organizácia, alebo štátna príspevková
organizácia, Národná banka Slovenska, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.
Vojna
vypovedá ju prezident Slovenskej republiky (ďalej len “prezident“)
na základe
rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „ NR SR“) len za
podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej
vypovedala vojnu, alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo
za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce
z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej
zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. Vypovedanie vojny sa vzťahuje na celé
územie Slovenskej republiky.
Vojnový stav
môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike
bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie
cudzou mocou bez vypovedania vojny. Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na
celé územie Slovenskej republiky.
Výnimočný stav
môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným
nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a
skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému
hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo
následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu,
ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné
použitie zákonných prostriedkov: výnimočný stav možno vyhlásiť len na postihnutom
alebo na bezprostredne ohrozenom území. Výnimočný stav možno vyhlásiť
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú nové
okolnosti, možno výnimočný stav predĺžiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný
čas, najviac o ďalších 30 dní.
Núdzový stav
môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde
k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných
majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy priemyselnej, dopravnej
alebo inej prevádzkovej havárie: núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom
alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav možno vyhlásiť
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.
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Úvod
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 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, 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, zákona NR SR č.319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov a zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) vydáva toto
metodické usmernenie.
Týmto metodickým usmernením sa ustanovujú podrobnosti o organizácii poštových
služieb a zmluvne dohodnutých služieb počas krízovej situácie. Jeho cieľom je
vymedziť rozsah opatrení a úloh vykonávaných riadiacimi orgánmi a výkonnými
subjektmi.

Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Príprava, funkčnosť a jednotné riadenie všetkých činností, spojených
s poštovými službami je súhrn organizačných, materiálno-technických
a personálnych opatrení pre vytvorenie podmienok vyberania a distribúcie
poštových zásielok a poštového platobného styku. Súčasťou týchto opatrení je
aj výplata dávok a distribúcia tlače na území Slovenskej republiky.
(2) Organizáciou poštových služieb sa pre účely tohto metodického usmernenia
rozumie súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení
na zabezpečenie a realizáciu jednotlivých etáp dopravy poštových zásielok
a ostatných činností a opatrení.
(3) Oblasťou, v zmysle systému riadenia a organizovania činnosti pošty sa pre
účely tohto metodického usmernenia rozumie územie Slovenskej republiky.
(4) Infraštruktúrou pošty sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumejú
oblastné riaditeľstvá pôšt (ďalej len „ORP“), hlavné spracovateľské strediská
(ďalej len „HSS“), oblastné spracovateľské strediská (ďalej len „OSS“), stredisko
dopravných a technických činností (ďalej len „SDTČ“) a objekty pôšt.

6

Článok 2
Riadenie a organizácia poštových činností
(1) Za riadenie poštových činností zodpovedajú
a) minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej
len „minister“),
b) generálny riaditeľ poštového podniku,
c) riaditelia ORP.
(2) Riadiace orgány uvedené v odseku 1 plnia úlohy v rozsahu ustanovenom
osobitnými predpismi
a úlohy uložené vládou Slovenskej republiky,
Ústredným krízovým štábom a Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky.
Pri plnení úloh spolupracujú s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí
Slovenskej republiky a Slovenskou informačnou službou, s ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy, s miestnymi orgánmi štátnej správy
a orgánmi územnej samosprávy, so zainteresovanými zložkami ozbrojených
síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, s riadiacimi orgánmi určených
subjektov hospodárskej mobilizácie a s riadiacimi orgánmi zainteresovaných
právnických osôb.
(3) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej
republiky a Slovenskou informačnou službou, poštovým podnikom a ďalšími
určenými subjektmi hospodárskej mobilizácie vydáva usmernenia na
zabezpečovanie poštových služieb a na vykonávanie prípravných opatrení.
(4) Poštový podnik v rozsahu svojej pôsobnosti určí opatrenia poštových činností,
ktoré súvisia:
a)
b)
c)
d)
e)

s vykonávaním prípravných opatrení poštovej služby,
so zabezpečením a organizáciou poštových činností,
so znížením objemu prepravy poštových zásielok,
s rozdelením poštových zásielok na skupiny,
so stanovením predností na zabezpečenie ich prepravy a lehoty doručenia.

(5) Generálny riaditeľ poštového podniku a riaditelia príslušných riadiacich
a organizačných zložiek vytvárajú na realizáciu úloh v období krízových
situácií krízové štáby.
(6) Vlastná činnosť krízového štábu poštového podniku a príslušných riadiacich
a organizačných zložiek je určená štatútom krízových štábov pre obdobie
krízových situácií.
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(7) Generálny riaditeľ poštového podniku so súhlasom ministra je oprávnený
v rámci svojej pôsobnosti upravovať predmet činnosti, organizačnú štruktúru
a v rámci redukcie rušiť nepotrebné výkonné organizačné zložky.
Článok 3
Hlavné úlohy poštového podniku
(1) Hlavnými úlohami poštového podniku je zabezpečovať na území Slovenskej
republiky poštové služby:
- preprava zásielok pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojené zbory,
subjekty hospodárskej mobilizácie, stanovené orgány štátnej správy a
samosprávy, podniky a organizácie zabezpečujúce dodávky pre štát, ako aj
pre ostatné právnické a fyzické osoby (vyplývajúce z ustanovení § 27 zákona
o poštových službách),
- ostatné poštové činnosti v súlade s úlohami hospodárskej mobilizácie počas
krízovej situácie v zmysle ustanovení poštového zákona a v rozsahu
požadovanom úlohami a opatreniami Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
- vyčlenenie požadovaných síl a prostriedkov (vojaci oslobodení od výkonu
mimoriadnej služby) pre vytváranú poľnú spojovaciu sústavu ozbrojených síl
Slovenskej republiky, v rozsahu potrebnom na zabezpečenie činnosti
vojenskej pošty.
(2) Riadiace, organizačné a výkonné zložky poštového podniku, ktoré sa podieľajú
na zabezpečovaní poštových činností v rámci svojej pôsobnosti plnia hlavné úlohy:
a) v období bezpečnosti
- spracúvajú plánovaciu dokumentáciu, evakuačné plány a vypracovávajú analýzy
rizík najviac ohrozených objektov,
- zabezpečujú organizačnú, personálnu a materiálnu pripravenosť na plnenie úloh
stanovených platnou legislatívou pre poštu,
- spolupracujú s príslušnými rezortnými orgánmi a ostatnými orgánmi štátnej správy
pri zabezpečovaní odbornej prípravy a výcviku zamestnancov a materiálneho
zabezpečenia plnenia úloh v období krízovej situácie,
zabezpečujú realizáciu opatrení vyplývajúcich zo súčinnostných dohovorov
v oblasti poštových služieb,
- kontrolujú spojenie s orgánmi štátnej správy, samosprávy a územnej
vojenskej správy pomocou dostupných spojovacích prostriedkov,
- koordinujú vzájomnú súčinnosť s orgánmi štátnej správy, samosprávy
a územnej vojenskej správy.
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b) v období krízových situácií
vykonávajú prípravu na rozvinutie síl a prostriedkov subjektu,
organizujú prechod subjektu na činnosti podľa plánovacej dokumentácie pre
krízové situácie,
- preverujú a zabezpečujú organizačné, materiálne a technické opatrenia, ktorých
úlohou je vytvorenie optimálnych predpokladov pre splnenie úlohy pošty počas
krízovej situácie,
- sledujú spohotovenie síl a prostriedkov a prijímajú opatrenia na základe vývoja
situácie,
- v súčinnosti s príslušnými orgánmi vyhodnocujú účinky rozrušenia cestnej siete,
poškodenia objektov a navrhujú opatrenia na presmerovanie poštových cestných
kurzov a zabezpečovania poštových služieb v náhradných priestoroch.
-

Článok 4
Preprava poštových zásielok
(1) Preprava poštových zásielok počas krízovej situácie na území Slovenskej
republiky bude zabezpečovaná najmä poštovými cestnými kurzami a
železničnými kurzami len balíky o hmotnosti najviac 31, 5 kg 1).
Zabezpečenie prepravy poštových zásielok s využitím leteckých poštových
kurzov sa predpokladá výnimočne.
Poštové cestné a železničné kurzy musia zabezpečovať pravidelné prepojenie
HSS s ohľadom na stanovené hlavné úlohy pošty a kapacitné možnosti
prepravovaných zásielok s minimálnym zapojením jeden krát denne príchodným
a odchodným poštovým kurzom.
(2) Poštové cestné kurzy zabezpečujú zapojenie:
- každého OSS so stanovenými HSS minimálne jeden krát denne príchodným a
odchodným poštovým cestným, prípadne železničným poštovým kurzom,
- pôšt do poštovej prepravnej siete minimálne jeden krát denne príchodným
a odchodným poštovým cestným kurzom.
(3) Poštový podnik vytvorí počas krízovej situácie na jednotlivých stupňoch riadenia
dispečerské pracoviská s cieľom zabezpečiť :
- efektívne riadenie prepravy poštových zásielok na najdôležitejších prepravných
smeroch,
- využívanie kapacitných možností tranzitných a kombinovaných prepravných
smerov.
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Článok 5
Vnútroštátny poštový styk
(1) Prepravu poštových zásielok počas krízovej situácie poštový podnik prednostne
zabezpečí pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojené bezpečnostné
zbory, pre orgány štátnej správy a samosprávy a subjekty hospodárskej
mobilizácie zabezpečujúce dodávky pre štát.
(2) Distribúciu tlače zabezpečí poštový podnik na základe zmluvy o poskytovaní
služieb distribúcie tlače.
(3) Poštový platobný styk zabezpečí poštový podnik na základe prijatých zásad a
opatrení pre činnosť bánk (a ostatných peňažných ústavov).
(4) Poštový podnik podľa potreby vykonáva zmeny v preprave poštových zásielok,
tieto pravidelne upresňuje v súlade s vývojom situácie a podmienok
ovplyvňujúcich prepravu poštových zásielok na území Slovenskej republiky.
(5) Zmeny v preprave zásielok vojenskej pošty poštový podnik vopred prerokuje
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v súlade so schválenou Dohodou
o súčinnosti medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a poštovým podnikom (ďalej len „Dohoda
o súčinnosti“).

Článok 6
Medzinárodný poštový styk
(1) Medzinárodný poštový styk medzi Slovenskou republikou a zahraničím počas
krízovej situácie zabezpečí poštový podnik podľa čl. 27 Viedenského dohovoru o
diplomatických stykoch z roku 1961 a opatrení vyplývajúcich z konkrétnej
situácie. Úlohy a opatrenia na prijatie zmien v medzinárodnom poštovom styku
budú pošte vydávané prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Prepravu medzinárodných poštových zásielok zabezpečí poštový podnik
prostredníctvom výmenných pôšt Bratislava 090 a Košice 090.

Článok 7
Poštové služby pre Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(1) Poštový podnik na základe čl. 27 Viedenského dohovoru o diplomatických
stykoch z roku 1961 počas krízovej situácie zabezpečí :
- obojsmernú prepravu diplomatických zásielok z Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky (aj záložného priestoru) do krajín sveta, v ktorých má
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Slovenská republika zastupiteľské úrady (v súčasnej dobe ide o zásielky
„DIPLOMATIC BAG“ prepravované letecky, doporučene, balíky do 15 kg,
listy do 2 kg),
- obojsmernú prepravu diplomatických zásielok zo zastupiteľských úradov cudzích
štátov so sídlom v Slovenskej republike (aj z náhradných priestorov) do ich
materských krajín.
Článok 8
Doprava zásielok vojenskej pošty
(1) Počas krízovej situácie poštový podnik vytvára v súlade s ustanovením § 1
zákona o poštových službách a úloh hospodárskej mobilizácie „Osobitný režim
činnosti pošty“, ktorý zabezpečí prepravu zásielok vojenskej pošty podľa zásad
„Dohody o súčinnosti“.
(2) Organizáciu prepravy zásielok vojenskej pošty poštový podnik zabezpečí
prostredníctvom HSS, OSS a jednotlivých pôšt podľa príslušných právnych
predpisov 2) .
Článok 9
Výplaty dávok okresného okruhu a výplata dôchodkov národného okruhu
(1) Poštový podnik zabezpečí výplaty dávok poskytované Sociálnou poisťovňou
a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na základe platných zmlúv, ktoré počas
krízovej situácie rozšíri o určenie pracovísk poštového podniku na odovzdávanie
podkladov na výplatu dávok okresného okruhu, ktoré budú počas krízovej situácie
zabezpečovať výplaty tak, aby z hľadiska dostupnosti (železničná a autobusová
doprava) nadväzne na územné členenie pošty, bola čo najbližšie k občanom.
(2) Ostatné podmienky stanovené v platných zmluvách medzi:
- poštovým podnikom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- poštovým podnikom a Sociálnou poisťovňou,
zabezpečuje poštový podnik v závislosti na vývoji krízovej situácie.

Článok 10
Kontrola poštových zásielok
(1) Všetky poštové zásielky počas krízovej situácie podliehajú kontrole špeciálnych
pracovísk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej
služby 3), okrem zásielok vojenskej pošty, ktorá podlieha kontrole vojenských
orgánov.

11
(2) Poštový podnik zabezpečí vytvorenie kontrolných pracovísk na poverených
a vybraných poštách pre kontrolu poštových zásielok určených orgánom štátnej
správy a subjektom hospodárskej mobilizácie zabezpečujúcim štátne dodávky.
(3) Kontrola poštových zásielok, prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky sa
bude vykonávať na výmenných poštách Bratislava 090 a Košice 090 a na
určených HSS.
Článok 11
Hlásenia
(1) Generálny riaditeľ poštového podniku predkladá hlásenia na Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:
- situačné hlásenie,
- súhrnné odborné hlásenie denne,
- pri mimoriadnych situáciách ihneď.
(2) Podkladom pre hlásenie generálneho riaditeľa poštového podniku, sú hlásenia
riaditeľov príslušných riadiacich a organizačných zložiek poštového podniku
s pôsobnosťou v oblasti zabezpečenia všetkých poštových činností.
(3) Hlásenia sa predkladajú pomocou dostupných technických spojovacích
prostriedkov podľa vzorov uvedených v prílohách tohto usmernenia.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
(1) Podľa tohto metodického usmernenia vydá poštový podnik a zainteresované
subjekty hospodárskej mobilizácie vo vlastnej pôsobnosti potrebné vnútorné
predpisy a vykonávacie opatrenia.
(2) Vydaním tohto metodického usmernenia sa ruší platnosť „Metodického
usmernenia na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia
poštových služieb“ (evidenčné číslo 24/2011).
(3) Metodické usmernenie neprešlo jazykovou úpravou.
(4) Metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2011

Ing. Ivan Bursa, v. r.
riaditeľ odboru krízového riadenia
MDVRR SR
1)

Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu, Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej
povinnosti
3)
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
2)
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Príloha č.1
Výtlačok č.:
Počet listov:
----------------------------K č. p.:

SITUAČNÉ HLÁSENIE POŠTOVÉHO PODNIKU
dňa .............. k ........ hodine
(vzor)

1. Dosiahnutie pohotovosti poštového podniku a jeho organizačných zložiek.
2. Stručná charakteristika splnených úloh.
3. Prítomnosť riadiaceho zamestnanca na pracovisku.
4. Stručná charakteristika stavu pripravenosti na plnenie poštových služieb.
5. Mimoriadne situácie, ktoré sa vyskytli v doterajšom priebehu plnenia úloh
poštových služieb.

_________________________________
generálny riaditeľ poštového podniku
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Príloha č. 2
Výtlačok č.:
Počet listov:
----------------------------K č. p.:

ODBORNÉ HLÁSENIE POŠTOVÉHO PODNIKU
dňa .............. k ........ hodine
(vzor)
1. Pripravenosť poštového podniku na plnenie úloh vyplývajúcich z danej krízovej
situácie (uviesť len zmeny oproti predchádzajúcemu hláseniu).
2. Stav plnenia úlohy (doručovanie poštových zásielok, dôvody oneskorenia, alebo
nedoručenia poštových zásielok).
3. Straty na zamestnancoch, technike a materiáli (uviesť dôvod strát - pri pracovnej
činnosti a iné).
4. Požiadavky na nadriadeného (doplnenie osobami, technikou

a materiálom,

požiadavky na logistickú podporu a iné).

______________________________
generálny riaditeľ poštového podniku
Poznámky:
-

prílohou odborného

hlásenia

môže byť aj situačná správa o rozrušení objektu,

objektívne príčiny, ktoré bránia v stanovených časoch doručovaniu poštových zásielok,
-

odborné hlásenie podáva vedúci objektu (pošta) denne do 16 hod. s predpokladaným
stavom plnenia úloh k 17 hod. za pomoci dostupných spojovacích prostriedkov,

-

súhrnné odborné hlásenie podáva riaditeľ ORP (predseda krízového štábu) denne k 17
hod. s rovnakou skladbou ako odborné hlásenie, avšak za všetky podriadené zložky a
pri uvedení len tých požiadaviek na nadriadený stupeň, ktoré predkladateľ hlásenia nie
je schopný splniť vo svojej kompetencii, s predpokladaným stavom plnenia úloh k 18
hod.,

-

generálny riaditeľ poštového podniku predkladá súhrnné odborné hlásenie denne do 19
hod. s predpokladaným stavom plnenia opatrení k 18 hod.
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Príloha č. 3
Výtlačok č.:
Počet listov:
----------------------------K č. p.:

HLÁSENIE O MIMORIADNEJ SITUÁCII POŠTOVÉHO PODNIKU
dňa .............. k ........ hodine
(vzor)

1. Informácia o konkrétnom mieste výskytu mimoriadnej situácie.
2. Druh mimoriadnej situácie.
3. Čas vzniku mimoriadnej situácie.
4. Dôsledky vzniku mimoriadnej situácie na činnosť poštového podniku a jeho
organizačných zložiek:
- plnenie úloh pre ozbrojené sily, ozbrojené zbory, subjekty hospodárskej
mobilizácie a zabezpečenie potrieb pre civilné obyvateľstvo.
5. Opatrenia prijaté poštovým podnikom na odstránenie následkov mimoriadnej
situácie.
6. Požiadavky na nadriadeného.

_______________________________
generálny riaditeľ poštového podniku

Poznámka:
-

hlásenie o mimoriadnej situácii podáva generálny riaditeľ poštového podniku,
alebo poverený zamestnanec za pomoci dostupných spojovacích prostriedkov,
v čo najkratšej dobe po vzniku mimoriadnej situácie.

