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Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie - organizácia stavebných a
sanačných činností v oblasti stavebnej výroby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR
SR) na základe uznesenia vlády SR č. 637 bod C.1. z 5. 10. 2011 k návrhu na určenie ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ako subjektov hospodárskej mobilizácie a
určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) vydáva toto metodické usmernenie na realizáciu
opatrení hospodárskej mobilizácie - organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti
stavebnej výroby (§ 5 písm. j) zákona o hospodárskej mobilizácii).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Metodické usmernenie je záväzné pre vybrané organizácie určené podľa § 9 ods. 1, písm. b)
zákona o hospodárskej mobilizácii rozhodnutím MDVRR SR ako subjekt hospodárskej
mobilizácie (ďalej „SHM“).
(2) Metodické usmernenie je vypracované v nadväznosti na ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“), zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
(3) Nasadenie síl a prostriedkov určených SHM v systéme hospodárskej mobilizácie je možné aj v
súlade s ustanoveniami ústavného zákona, napr. čl. 5 o vyhlásení núdzového stavu vládou SR
(napr. pri povodniach a iných mimoriadnych udalostiach).
(4) Do systému hospodárskej mobilizácie sú zaraďované organizácie s rôznym zameraním,
s cieľom pokryť všetky nevyhnutné požiadavky obyvateľstva, ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zborov Slovenskej republiky
v období krízovej situácie.
(5) Práva a povinnosti určeného subjektu sú ustanovené v § 19 zákona o hospodárskej mobilizácii.
(6) Práva a povinnosti podnikateľov a iných právnických osôb, ktoré nie sú určené subjektom sú
ustanovené v § 20 zákona o hospodárskej mobilizácii.
Článok 2
Výklad pojmov
Na účely tohto metodického usmernenia sa rozumie pod pojmom:
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(1) Organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby
súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby
stavebných prvkov a obnovy určených výrobných objektov subjektmi hospodárskej mobilizácie
v pôsobnosti MDVRR SR.
(2)

Bezpečnosť
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.

(3)

Hospodárska mobilizácia
súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení, pripravovaných v stave bezpečnosti
ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti
výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorý ako súčasť prvku zabezpečenia
slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú
predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie
činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období
krízovej situácie.

(4)

Krízová situácia
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.

(5) Krízové plánovanie
činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie.
(6) Krízový plán
súbor usporiadaných informácií v elektronickej alebo listinnej podobe o spôsobe vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie.
(7) Krízový štáb
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.
(8) Pracovná povinnosť
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 období krízovej situácie, alebo povinnosť fyzickej osoby,
plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v v období krízovej
situácie.
(9) Vecné plnenie
povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa a fyzickej osoby poskytnúť vecný
prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa
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rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody
a dokumentácie.
(10) Vojna
vypovedá ju prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky 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.
(11) 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.
(12) 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.
(13) Núdzový stav
môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde
k ohrozeniu života a zdravia osôb a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, 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.
Článok 3
Organizačné opatrenia
(1) Určené SHM na zabezpečenie plnenia opatrenia stavebných a sanačných činností zriaďujú
krízový štáb a vypracujú dokument krízový plán v zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 179/2011 Z. z.
a v štruktúre a obsahu podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 385/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. vydanej MH SR, ktorý budú pravidelne napĺňať a
aktualizovať evidenciu ľudských zdrojov a vecných prostriedkov vyčlenených pre stavebné
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a sanačné činnosti v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie1.
(2) Stavebné a sanačné činnosti v oblasti stavebnej výroby v pôsobnosti MDVRR SR sú zamerané
na :
a) výrobu stavebných prvkov a obnovu určených výrobných objektov SHM v pôsobnosti
MDVRR SR podľa uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve;
b) obnovu a realizáciu výstavby objektov pre obranu a bezpečnosť štátu na základe
požiadaviek Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných
zborov, orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách - podľa rozhodnutia
vlády SR.
(3) Činnosti podľa ods. 2 realizujú vybrané SHM MDVRR SR, prostredníctvom obnovovacích
jednotiek (ďalej „OJ“) organizovaných podľa potreby vedúceho OJ (príloha č. 1).
(4) Vykonávanie opatrenia stavebných a sanačných činností:
a) v stave bezpečnosti na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vydaného podľa § 9 ods. 1, písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o určení ako
SHM.
b) v čase núdzového stavu a výnimočného stavu ak vláda na návrh ministerstva hospodárstva
nariadi vykonávanie opatrenia stavebných a sanačných činností. Ak ho vláda nenariadi,
SHM ho vykonávajú v núdzovom stave a výnimočnom stave tak ako v stave bezpečnosti.
c) v čase vojny alebo vojnového stavu môže vláda nariadiť vykonávanie opatrenia
stavebných a sanačných činností na celom území alebo na časti územia SR. Určený SHM
začne plniť opatrenie až po vydaní príkazu (príloha č. 4) MDVRR SR na začatie
stavebných a sanačných prác príslušnému dodávateľovi stavby – štatutárnemu zástupcovi
predurčeného SHM, na základe zmluvy o budúcej zmluve § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011
Z. z..
(5) Stavebné a sanačné činnosti sa uskutočňujú podľa výrobného programu stavebných prvkov
a obnova určených výrobných objektov podľa vypracovaných projektov (Príloha č. 5). Pokiaľ
v stave bezpečnosti nie je projektová dokumentácia vypracovaná, vypracúva ju v nevyhnutnom
rozsahu pred začatím alebo v priebehu prác dodávateľská organizácia určená rozhodnutím za
SHM alebo iná organizácia príkazom v období krízovej situácie, formou poľného projektu
(Príloha č. 5, ods. 2).
(6) Zdravotnícke zabezpečenie OJ - riešiť so zdravotníckymi zariadeniami v mieste nasadenia.
(7) Stravovanie a ubytovanie OJ - riešiť vlastnými silami a zariadeniami, resp. v spolupráci
s miestnou samosprávou (§10 a § 18 ods. 1 a 2 zák. 319/2002 o obrane v znení neskorších
predpisov).
1

§ 7 ods. (12) zákona č. 179/2011 Z. z.
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(8) Finančné zabezpečenie
Finančné vyrovnanie za poskytnuté služby bude vykonané zo štátneho rozpočtu podľa
§ 18 ods. 1, písm. b), § 24 a § 25 zákona č. 179/2011 Z. z..
(9) Uvádzanie síl a prostriedkov do pohotovosti
sa realizuje na základe Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky“ (schválenej uznesením vlády SR č.
996/2005 zo 14. decembra 2005). SHM vypracujú predpísanú dokumentáciu súvisiacu
s vyrozumením vlastnej organizácie.
(10)

Hlásenia

SHM v pôsobnosti MDVRR SR, určený na vykonávanie stavebných a sanačných činností je
povinný predkladať situačné hlásenia tajomníkovi krízového štábu (riaditeľ odboru krízového
riadenia) MDVRR SR do 2 hodín od dosiahnutia pohotovosti a odborné hlásenie ihneď.
Hlásenia delíme na:
a) situačné hlásenie, ktoré sa podáva telefonicky resp. emailom a poštou (príloha č. 2);
b) odborné hlásenie, ktoré sa podáva emailom a poštou (príloha č. 3).
(11)

Školenie a výcvik

a) Potrebné materiálne a finančné prostriedky na prípravu síl a prostriedkov predurčených na
plnenie úloh stavebných a sanačných činností plánujú a uplatňujú vedúci SHM.
b) Za organizáciu, vykonávanie a materiálne zabezpečenie prípravy (výcvik, školenia a pod.)
zodpovedá štatutárny zástupca SHM, vedúci krízového štábu SHM.
Článok 4
Materiálno-technické opatrenia
(1) Základné vybavenie OJ vozidlami a mechanizačnými prostriedkami
Pre činnosť OJ sa použije dopravná technika, mechanizačné prostriedky, náradie a pracovné
pomôcky, s ktorými disponuje SHM v mierových podmienkach. Chýbajúcu techniku (nie
rozhodujúcu pre činnosť OJ) je možné zabezpečiť zmluvou o budúcej zmluve na vecné plnenie.
(2) Použitie stavebného materiálu
Na realizáciu obnovy výrobných objektov sa použije stavebný materiál v rozsahu stanovenom
v projektovej dokumentácii buď z vlastných zdrojov, z miestnych zdrojov, z rozostavaných
stavieb alebo zabezpečený zmluvou o budúcej zmluve.
Článok 5
Personálne opatrenia
(1) Krízová organizácia SHM a použitie obnovovacích jednotiek:
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a) SHM, ktoré majú predurčené úlohy, si naplnia personálnu štruktúru krízového štábu a
obnovovacích jednotiek z vlastnej mierovej organizácie. Vedúci OJ a členovia OJ sa
napĺňajú z vlastných zamestnancov SHM zaradených do krízovej organizácie a pripravujú
pre ich použitie v čase vojny alebo vojnového stavu resp. výnimočného a núdzového stavu.
Zamestnanec útvaru krízového riadenia vykoná ich oslobodenie od mimoriadnej a
alternatívnej služby ak podliehajú brannej povinnosti (§ 17 ods.3 zákona č. 570/2005 Z.
z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
b) Chýbajúci personál na obsluhu techniky od inej organizácie riešiť formou písomnej
požiadavky na príslušnom obvodnom úrade miestnej štátnej správy (pracovná povinnosť).
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Štatutárny vedúci určeného SHM v pôsobnosti MDVRR SR oboznámi určených zamestnancov
s obsahom tohto metodického usmernenia.
(2) Vydaním tohto metodického usmernenia sa ruší platnosť „Metodické usmernenie MDVRR SR
na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie - organizácia stavebných a sanačných činností
v oblastí stavebnej výroby“ č.: 23/2011 z 30. júna 2011.
Článok 7
Účinnosť
Metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ing. Ján Čarnogurský v. r.
riaditeľ odboru krízového riadenia

8

Metodické usmernenie na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie
– organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby

2011

Príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu č. 87/2011
STAVEBNÁ OBNOVOVACIA JEDNOTKA
Úlohou obnovovacej jednotky bude obnova určených výrobných objektov SHM v pôsobnosti
MDVRR SR.

Vedúci OJ
1

Pracovná skupina
stavebná a sanačná
20

Pracovná skupina
dopravnomechanizačná 10

Administratívny
a zásobovací
zamestnanec 2

Poznámky k organizačnej štruktúre obnovovacích jednotiek:
SHM, ktoré majú predurčené úlohy, si naplnia personálnu štruktúru obnovovacích jednotiek podľa
projektovej dokumentácie a na základe vykonanej rekognoskácie miesta stavby. Uvedený počet
členov obnovovacej jednotky je len orientačný, pri nasadení na plnenie konkrétnej úlohy nie je
rozhodujúci, ale podľa posúdenia vedúceho OJ potrebný počet na ten, ktorý prípad nasadenia s tým,
aby úloha bola splnená v termíne.
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Príloha č. 2 k Metodickému usmerneniu č. 87/2011

SITUAČNÉ HLÁSENIE ... (názov SHM)
dňa .............. k ........ hodine
(vzor)
1. Dosiahnutie pohotovosti obnovovacej jednotky v priestore a čase:
2. Stručná charakteristika splnených úloh:
3. Prítomnosť riadiaceho zamestnanca na pracovisku:
4. Stručná charakteristika stavu pripravenosti obnovovacej jednotky pre plnenie stavebných
a sanačných úloh:
5. Mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytli v doterajšom priebehu plnenia úloh stavebných
a sanačných činností:

…………………………
Podpis, meno a priezvisko
vedúceho krízového štábu SHM

Spojenie na MDVRR SR OKR:
priama linka : 02/59494444, 02/59494445
fax: 02/52499646
mobil:
email: kr@mindop.sk
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Príloha č. 3 k Metodickému usmerneniu č. 87/2011

Výtlačok č.
Počet listov:
----------------------------K č. p.:

ODBORNÉ HLÁSENIE ... (názov SHM)
dňa .............. k ........ hodine
(vzor)

1. Priestor rozmiestnenia obnovovacej jednotky a miesta riadenia (uviesť len zmeny oproti
predchádzajúcemu hláseniu):
2. Stav plnenia úlohy (hlavné práce v objemových jednotkách, predpokladaný čas ukončenia,
dôvody oneskorenia a iné):
3. Straty na osobách, technike a materiáli (uviesť dôvod strát - činnosťou protivníka, pri
pracovnej činnosti a iné):
4. Požiadavky na nadriadeného:

……………………………
podpis, meno a priezvisko
vedúceho krízového štábu SHM

priama linka : 02/59494444, 02/59494445
fax: 02/52499646
mobil:
email: kr@mindop.sk
Príloha č. 4 k Metodickému usmerneniu č. 87/2011
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OBSAH PRÍKAZU NA VYKONANIE STAVEBNÝCH A SANAČNÝCH ČINNOSTÍ
V príkaze na vykonanie stavebných a sanačných činností sa uvádza:
1. názov a miesto objektu, na ktorom sa vykonajú stavebné a sanačné činnosti,
2. subjekt zodpovedný za vykonanie stavebných a sanačných činností,
3. presné určenie objektu, na ktorom budú vykonávané stavebné a sanačné činnosti,
4. časové termíny vykonania stavebných a sanačných činností a spôsob odovzdania
objektu do prevádzky (mená zamestnancov zastupujúcich subjekt zodpovedný za
vykonanie stavebných a sanačných činností a za prevzatie obnovených objektov),
5. menovanie vedúceho stavebných a sanačných činností,
6. ďalšie dôležité údaje z hľadiska vykonávania stavebných a sanačných činností,
7. funkcia a podpis príkazcu.
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Príloha č. 5 k Metodickému usmerneniu č. 87/2011
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA VYKONANIE STAVEBNÝCH
A SANAČNÝCH ČINNOSTÍ
1. Projektová dokumentácia musí byť stručná a prehľadná a má obsahovať nevyhnutné údaje
potrebné na organizáciu plynulého a rýchleho vykonania stavebných a sanačných činností
na objekte.
Spravidla obsahuje:
- stručnú technickú správu, vrátane bilancie zemných prác s uvedením predpokladov
využitia miestnych zdrojov, síl a prostriedkov,
- situáciu v mierke 1:1000 až 1:2000,
- projekt organizácie vykonania stavebných a sanačných činností s technologickým a
časovým postupom prác,
- výkaz materiálu,
- rozpočtovú časť (odborný odhad nákladov).
2. Pri prácach búracích, vyslobodzovacích, demontážnych a pri drobných poškodeniach v
rozsahu bežných nehôd sa projektová dokumentácia obmedzuje len na rozpis pracovných
postupov a najnutnejšie výkresy.
Dokumentácia sa vypracováva v troch výtlačkoch, z ktorých jeden dostane obnovovacia
jednotka vykonávajúca obnovu, druhý správca objektu, tretí obstarávateľ stavebných a
sanačných činností.
3. Projektová dokumentácia pre vykonanie stavebných a sanačných činností na objektoch
obsahuje:
- technickú správu,
- výkresovú dokumentáciu,
- výkaz obnovovacieho materiálu,
- plán organizácie stavebných a sanačných činností,
- zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
a) technická správa:
- základné technické údaje,
- rozsah zničenia,
- návrh a zdôvodnenie spôsobu obnovy,
- technologické postupy prác (montáž, ukladanie, zemné práce, prepravy materiálu a
pod.),
- organizácia jednotky,
- materiálne a technické zabezpečenie.
b) výkresová dokumentácia;
c) výkaz obnovovacieho materiálu:
- druh,
- množstvá.
d) plán organizácie stavebných a sanačných činností:
- rozbor noriem,
- potreba normohodín,
- zoznam činností,
- harmonogramy prác,
- potreba síl a prostriedkov.
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