


 1 

METODICKÉ USMERNENIE 

k spracovaniu písomného príkazu vydaného 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 3 písm. c), 

§ 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g) alebo § 17 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) vydáva toto metodické 

usmernenie k spracovaniu písomného príkazu vydaného podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, 

§ 9 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 3 písm. c), § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g) alebo § 17 ods. 2 

písm. c) 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a vyhlášky 

MH SR č. 543/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na 

určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. 

Subjektom hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“), ktorými sú ministerstvá alebo 

ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“), vyššie územné celky alebo 

okresné úrady, sa odporúča používať pri spracovaní písomného príkazu vedúceho ústredného orgánu 

vo svojej pôsobnosti, prednostu okresného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu okresného 

úradu v sídle kraja v územnom obvode kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, vydaným v období krízovej situácie (ďalej len „príkaz“) toto metodické 

usmernenie. 

Určovanie podnikateľov alebo iných právnických osôb, ktoré neboli v stave bezpečnosti určené 

ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č.179/2011 Z. z., ako aj nariaďovanie 

opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opatrenie HM“) podľa § 7 ods. 4 až 7 a § 8 zákona 

č. 179/2011 Z. z. sa realizuje až v období krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu, 

výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní vojny (ďalej len „vyhlásený krízový stav“). 

Ak opatrenia HM podľa § 7 ods. 5 alebo ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. nariadi okresný úrad, 

tieto sa uverejnia vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa osobitného predpisu.
1
) Nariadenie 

vykonávania opatrenia HM okresný úrad bezodkladne vyhlasuje vo Vestníku vlády Slovenskej 

republiky a v miestnych oznamovacích prostriedkoch. Okresný úrad zabezpečí bezodkladne 

doručenie nariadenia vykonávania opatrenia HM na obec (pod slovom „obec“ sa myslí aj mesto 

a mestské časti) k jej zverejneniu. Rovnako postupuje pri zrušení nariadenia vykonania opatrenia 

HM. O nariadení konkrétneho opatrenia HM informuje okresný úrad príslušný okresný úrad v sídle 

kraja podľa§ 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. a následne okresný úrad v sídle kraja 

informuje o tejto skutočnosti aj MH SR podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. Vzor 

vyhlášky nariadenia vykonávania opatrenia HM okresným úradom je uvedený v prílohe č. 1 tohto 

metodického usmernenia. 

Nariadenie opatrení HM podľa § 7 ods. 5 alebo ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. vykonáva 

okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja podľa toho akého veľkého územia sa má nariadenie 

opatrenia HM dotýkať. Ak nariadenie opatrenia HM má presahovať pôsobnosť okresu, tak opatrenie 

HM musí nariadiť príslušný okresný úrad v sídle kraja na podnet okresného úradu v jeho pôsobnosti. 

Ak sa má opatrenie HM nariadiť na celom území Slovenskej republiky, tak opatrenie HM nariaďuje 

vláda Slovenskej republiky („ďalej len „vláda“). 

Fyzická osoba sa neurčuje ako subjekt HM. Príkazom sa jej v období krízovej situácie môže 

nariadiť opatrenie HM podľa § 5 písm. r) alebo písm. t) zákona č. 179/2011 Z. z. (pracovná 

povinnosť alebo vecné plnenie). 

Čl. I 

Vydanie príkazu 

 

                                                 
1
) § 5 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 



 2 

1.1. Príkaz sa vydáva len v období krízovej situácie po vyhlásení krízového stavu na účel 

1.1.1. uloženia pracovnej povinnosti podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. fyzickej 

osobe, na ktorú sa nevzťahujú výnimky podľa zákona č. 179/2011 Z. z., 

1.1.2. uloženia vecného plnenia podľa § 5 písm. t) zákona č. 179/2011 Z. z. subjektu HM alebo 

podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nebola v stave bezpečnosti určená ako 

subjekt HM, alebo fyzickej osobe, ak vecný prostriedok nie je predurčený na vykonávanie 

iného opatrenia HM podľa § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. alebo ho nie je možné použiť 

z dôvodu, že sa na neho vzťahujú výnimky podľa zákona č. 179/2011 Z. z., 

1.1.3. určenia podnikateľa alebo inej právnickej osoby, ktorá nebola v stave bezpečnosti 

určená ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č.179/2011 Z. z. 

vrátane rozsahu vykonávania opatrení HM, 

1.1.4. spresnenia rozsahu vykonávania opatrenia HM subjektu HM určeného podľa § 4 ods. 1 

písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z., 

1.1.5. zrušenia 

1.1.5.1 uloženia pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia podľa bodu 1.1.1 alebo 

1.1.2 tohto metodického usmernenia, 

1.1.5.2 vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie stanovených v príkaze 

vydanom podľa bodu 1.1.3 alebo 1.1.4 tohto metodického usmernenia, 

1.1.5.3 podnikateľa alebo inej právnickej osoby, určenej ako subjekt HM podľa bodu 

1.1.3 tohto metodického usmernenia. 

1.2. Príkaz vydáva na účel podľa bodu 1.1 

1.2.1. bodu 1.1.1 až 1.1.2 tohto metodického usmernenia okresný úrad, 

1.2.2. bodu 1.1.3 až 1.1.5 tohto metodického usmernenia ústredný orgán, vyšší územný celok 

alebo okresný úrad, resp. aj okresný úrad v sídle kraja. 

 

1.3. Príkaz na pracovnú povinnosť ukladá okresný úrad len fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt 

v územnej pôsobnosti okresného úradu. 

 

1.4. Príkaz na vecné plnenie ukladá okresný úrad len fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt 

v územnej pôsobnosti okresného úradu alebo podnikateľovi alebo inej právnickej osobe alebo 

subjektu HM, ktorý má sídlo v územnej pôsobnosti okresného úradu. 

 

1.5. Pracovnú povinnosť možno uložiť po nariadení opatrenia HM podľa § 5 písm. r) zákona 

č. 179/2011 Z. z. fyzickej osobe, ktorá nie je zamestnancom subjektu HM. Pracovná povinnosť sa 

môže taktiež uložiť aj zamestnancovi určenému subjektu HM, ktorý bol určený ako subjekt HM 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z., ak tento vykonáva opatrenie HM 

podľa § 7 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

1.6. Vecné plnenie možno uložiť po nariadení opatrenia HM podľa § 5 písm. t) zákona č. 179/2011 Z. z. 

podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom HM podľa § 4 ods. 1 

písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. a fyzickej osobe, ktorá má k vecnému prostriedku, na ktorý sa 

viaže príkaz na vecné plnenie, vlastnícke právo, právo správy, je jeho oprávneným držiteľom alebo 

k nemu má iné obdobné užívacie práva. Vecné plnenie sa môže taktiež uložiť aj určenému subjektu 

HM, ktorý bol určený ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 179/2011 Z. z., 

ak tento vykonáva opatrenie HM podľa § 7 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

Čl. II 

Náležitosti príkazu 

 

2.1. Príkaz vydaný podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 3 písm. c), 

§ 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g) alebo § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. 

obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie. 

2.2. Vo výroku príkazu sa uvádza 

2.2.1. identifikačný údaj o správnom orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo i) zákona 

č. 179/2011 Z. z., ktorý vydal príkaz, dátum vydania príkazu a jeho evidenčné číslo, 
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2.2.2. názov, sídlo a identifikačné číslo toho komu sa príkaz vydáva; ak ide o fyzickú osobu 

uvádza sa v príkaze jej meno, priezvisko prípadne akademický titul, ak bol pridelený 

alebo je známy, rodné číslo alebo iný jedinečný identifikátora adresa trvalého alebo 

prechodného pobytu, 

2.2.3. podľa ktorých právnych predpisov sa príkaz vydáva, 

2.2.4. na aký účel sa príkaz vydáva, 

2.2.5. spresnenie požadovanej činnosti alebo záväzku, 

2.2.6. deň vzniku povinnosti, 

2.2.7. termín právoplatnosti príkazu, ak je iný, ako je deň jeho doručenia. 

2.3. V odôvodnení príkazu sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie príkazu. 

2.4. V poučení príkazu sa uvádzajú 

2.4.1. práva a povinnosti, ktoré má ten, komu sa príkaz vydáva, 

2.4.2. možnosti a spôsob zrušenia príkazu, 

2.4.3. osobitné ustanovenia vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. 

(informácia o možnosti podania odvolania (rozkladu) proti vydanému príkazu 

a možnosti jeho preskúmania súdom). 

2.5. Príkaz sa môže vydať na presne ohraničené časové obdobie. 

2.6. Príkaz nadobúda účinnosť dňom vzniku povinnosti, najskôr však dňom doručenia. 

2.7. Proti príkazu nie je prípustné odvolanie (rozklad), ak § 19 ods. 8, § 20 ods. 6 alebo § 22 ods. 11 

zákona č. 179/2011 Z. z. neustanovujú inak, príkaz je však preskúmateľný súdom.
2
) 

2.8. Forma príkazu je meniteľná spracovateľom pri zachovaní náležitostí príkazu podľa bodov 2.2 

až 2.4 tohto metodického usmernenia. 

2.9. Ústredné orgány, okresné úrady a vyššie územné celky určujú subjektom HM vo svojej 

pôsobnosti vykonávanie takých opatrení HM, ktoré im stanovuje zákon č. 179/2011 Z. z., 

pričom podrobnosti k opatreniam HM sú popísané čl. V Metodického usmernenia MH SR reg. 

č. 11827/2019-1020-07996 zo dňa 1. februára 2019. 

 

Čl. III 

Doručovanie príkazu 

 

3.1. Doručenie príkazu zabezpečí ten kto ho vydal, pričom príkaz doručuje doručovateľ, ktorým je 

zamestnanec určeného subjektu HM v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky. 

3.2. Príkaz sa doručuje ako písomnosť do vlastných rúk tomu, komu sa príkaz vydáva alebo osobe, 

ktorá sa preukáže splnomocnením na preberanie zásielok za toho, komu sa príkaz vydáva. Na 

doručovanie príkazu do vlastných rúk sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.
3
) 

3.3. Na doručovanie a preberanie príkazu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.
4
) 

3.4. Príkaz je potrebné doručiť fyzickej osobe najneskôr do dvoch dní od jeho vydania. 

3.5. Ak sa príkaz nepodarí doručiť tomu komu sa doručuje, tak tento príkaz sa považuje za 

3.5.1 nedoručený, ak je preukázateľné, že ten komu sa doručuje z objektívnych dôvodov 

nemohol prevziať príkaz. 

3.5.2 doručený, ak je preukázateľné, že ten komu sa doručuje neprevzal príkaz vedome, a ak 

nepreukáže, že z objektívnych dôvodov nemohol príkaz prevziať, vzťahujú sa na neho 

pokuty podľa § 32 ods. 2 alebo ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z. Na odopretie prijatia 

príkazu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.
5
) 

                                                 
2
) § 117 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

3
) § 111 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

4
) § 105 až 108 zákona č. 160/2015 Z. z. 

5
) § 113 a 114 zákona č. 160/2015 Z. z. 
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3.6. Ak konkrétna fyzická osoba odmietne prevziať príkaz od doručovateľa a neodôvodní 

neprevzatie príkazu v čase doručenia príkazu, je povinná podpísať doručovateľovi, že odmietla 

prevziať príkaz a je si vedomá, že jej bude udelená pokuta podľa § 32 ods. 2 zákona 

č. 179/2011 Z. z., ak nepreukáže, že z objektívnych príčin podľa § 22 ods. 5, 6, 10 alebo 11 

zákona č. 179/2011 Z. z. neprevzala príkaz podľa § 22 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) zákona 

č. 179/2011 Z. z. Odmietnutie prevzatia príkazu sa považuje za jeho doručenie podľa bodu 

3.5.2 tohto metodického usmernenia. 

3.7. Ak podnikateľ, iná právnická osoba alebo určený subjekt HM prostredníctvom osoby poverenej 

preberaním zásielok odmietne prevziať príkaz od doručovateľa, musí odôvodniť neprevzatie 

príkazu v čase doručenia príkazu a je povinná podpísať doručovateľovi, že odmietla prevziať 

príkaz. podľa § 32 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z., ak nepreukáže, že z objektívnych príčin podľa 

§ 19 ods. 2, 3 a 8 alebo § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z. neprevzala príkaz podľa § 19 

ods. 7 písm. c) alebo § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. Odmietnutie prevzatia príkazu 

sa považuje za jeho doručenie podľa bodu 3.5.2 tohto metodického usmernenia. 

3.8. Príkaz je potrebné doručiť fyzickej osobe, podnikateľovi, inej právnickej osobe alebo určenému 

subjektu HM do času, aby tento vedel zabezpečiť vykonávanie opatrenia HM určeného mu 

v príkaze. 

3.9. Pri doručovaní príkazov sa môžu využiť v prípade nevyhnutnej potreby aj ozbrojené 

bezpečnostné zbory. 

 

Čl. IV 

Zrušenie plnenia povinností v rámci vydaného príkazu 

 

4.1. Ak v príkaze nie je presne vymedzené časové obdobie platnosti príkazu, platnosť príkazu je 

najviac do nasledujúceho dňa po dni nariadenia skončenia vyhláseného krízového stavu. Ten, 

kto vydal príkaz nemusí zrušiť novým príkazom vykonávanie opatrenia HM alebo zrušiť 

určený subjekt HM, ktorý bol určený príkazom, ktorému bola uložená pracovná povinnosť 

alebo vecné plnenie, ak vydaný príkaz platí až do skončenia vyhláseného krízového stavu. 

4.2. V období krízovej situácie, po vyhlásení krízového stavu môže ten, kto vydal príkaz na 

vykonávanie opatrenia HM ukončiť jeho vykonávanie vydaním nového príkazu. Zrušenie 

uloženia pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia alebo zrušenie určeného subjektu HM, 

ktorý bol určený príkazom, sa vykonáva vydaním nového príkazu, ak nie je v bode 4.1 tohto 

metodického usmernenia uvedené inak. 

 

Čl. V 

Pracovná povinnosť v rámci zabezpečenia potrieb obce a vydanie príkazu na pracovnú 

povinnosť 

 

5.1. V stave bezpečnosti v rámci riešenia pracovného miesta vo výdajni odberných oprávnení alebo 

v oblasti distribučného miesta výdaja pitnej vody sa postupuje nasledovne: 

5.1.1. Obec môže osloviť vybranú fyzickú osobu, za účelom jej predbežného určenia na 

pracovné miesto, ktoré bude jej pracovným miestom v organizačnej štruktúre obce 

v období krízovej situácie na účel uloženia pracovnej povinnosti. 

5.1.2. Ak vybraná fyzická osoba súhlasí so zaradením, poskytne obci potrebné osobné údaje, 

ako je meno, priezvisko a rodné číslo alebo aj ďalšie údaje podľa § 7 ods. 10 zákona 

č. 179/2011 Z. z. 

5.1.3. Obec zapracuje potrebné údaje o fyzickej osobe do špecifického aplikačného programu 

jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou 

EPSIS
®
 JISHM (ďalej len „ŠAP JIS HM“), aby boli v krízovej situácii dostupné aj 

príslušnému okresnému úradu na vydanie príkazu na pracovnú povinnosť. 
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5.2. V období krízovej situácie v rámci riešenia pracovného miesta vo výdajni odberných oprávnení 

alebo v oblasti distribučného miesta výdaja pitnej vody sa postupuje nasledovne: 

5.2.1. Ak pre vybranú fyzickú osobu boli v stave bezpečnosti vykonané kroky uvedené v bode 

5.1 tohto metodického usmernenia, následne len okresný úrad vydá tejto fyzickej osobe 

príkaz na pracovnú povinnosť, pričom ale preverí prostredníctvom ŠAP JIS HM, či 

nenastalo od písomného oznámenia u tejto fyzickej osoby k zmene podmienok uloženia 

pracovnej povinnosti. 

5.2.2. Ak pre vybranú fyzickú osobu neboli v stave bezpečnosti vykonané kroky uvedené 

v bode 5.1 tohto metodického usmernenia, tak sa postupuje nasledovne: 

5.2.2.1 Obec vyberie fyzickú osobu, ktorej bude uložená pracovná povinnosť. 

5.2.2.2 Obec požiada vybranú fyzickú osobu o poskytnutie osobných údajov, ako je 

meno, priezvisko a rodné číslo alebo aj ďalšie údaje podľa § 7 ods. 10 zákona 

č. 179/2011 Z. z. 

5.2.2.3. Obec pošle prostredníctvom ŠAP JIS HM príslušnému okresnému úradu 

požiadavku na zaradenie vybranej fyzickej osoby do zoznamu osôb, ktorým 

má byť vydaný príkaz na pracovnú povinnosť. 

5.2.2.4. Okresný úrad posúdi, či táto fyzická osoba spĺňa alebo nespĺňa podmienky na 

uloženie pracovnej povinnosti a prostredníctvom ŠAP JIS HM informuje obec 

o výsledku posúdenia. 

5.2.2.5. Ak vybraná fyzická osoba spĺňa podmienky na uloženie pracovnej povinnosti, 

okresný úrad vydá fyzickej osobe príkaz. 

5.2.2.6. Vybraná fyzická osoba vydaný príkaz poskytne svojmu zamestnávateľovi. 

5.2.2.7. Vybraná fyzická osoba je odmeňovaná za pracovnú povinnosť podľa § 27 

zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

Čl. VI 

Vecné plnenie v rámci zabezpečenia potrieb obce a vydanie príkazu na vecné plnenie 

 

6.1. V stave bezpečnosti v rámci riešenia poskytnutia vecného prostriedku na účel vecného plnenia 

sa postupuje nasledovne: 

6.1.1. Obec alebo okresný úrad si v rámci svojej územnej pôsobnosti vyberá podnikateľov 

alebo iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým môže uložiť vecné plnenie na účel 

použitia vecného prostriedku v období krízovej situácie a údaje o nich si spracúva 

v ŠAP JIS HM alebo inom vlastnom programovom prostriedku. 

6.1.2. Prostredníctvom ŠAP JIS HM si overí, 

6.1.2.1. či je tento vecný prostriedok evidovaný v evidencii vozidiel, 

6.1.2.2. kto je vlastníkom tohto vecného prostriedku, a či nejde o fyzickú osobu, na 

ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 10 a 11 zákona č. 179/2011 Z. z., 

6.1.2.3. či je tento vecný prostriedok v používaní subjektu HM a nie je predurčený na 

vykonávanie opatrenia HM v období krízovej situácie. 

6.2. V období krízovej situácie v rámci riešenia poskytnutia vecného prostriedku na účel vecného 

plnenia sa postupuje nasledovne: 

6.2.1. Ak pre konkrétny vecný prostriedok boli v stave bezpečnosti vykonané kroky uvedené 

v bode 6.1 tohto metodického usmernenia, následne len okresný úrad vydá príkaz na vecné 

plnenie, pričom ale prostredníctvom ŠAP JIS HM preverí, či nedošlo od zaevidovania 

vecného prostriedku do ŠAP JIS HM k zmene podmienok uloženia vecného plnenia. 

6.2.2. Ak pre konkrétny vecný prostriedok neboli v stave bezpečnosti vykonané kroky 

uvedené v v bode 6.1 tohto metodického usmernenia, tak sa postupuje nasledovne: 

6.2.2.1. vykonajú sa kroky ako je uvedené v bode 6.1 tohto metodického usmernenia, 

6.2.2.2. následne okresný úrad vydá príkaz na vecné plnenie. 
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Jednotlivé typy vzorov príkazov sú spracované v rámci prílohovej časti tohto metodického 

usmernenia. Ide o nasledovné typy príkazov: 

7.1.1 Vzor príkazu na pracovnú povinnosť podľa § 5 písm. r) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona 

č. 179/2011 Z. z. je spracovaný v prílohe č. 2 tohto metodického usmernenia. 

7.1.2 Vzor príkazu na vecné plnenie podľa § 5 písm. t) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona 

č. 179/2011 Z. z. je spracovaný v prílohe č. 3 tohto metodického usmernenia. 

7.1.3 Vzor príkazu na určenie podnikateľa alebo inej právnickej osoby, ktorá nebola v stave 

bezpečnosti určená ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod, podľa § 4 ods. 1 

písm. d) druhý bod, § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod alebo § 17 ods. 2 písm. c) prvý bod 

zákona č. 179/2011 Z. z. vrátane rozsahu vykonávania opatrenia HM je spracovaný 

v prílohe č. 4 tohto metodického usmernenia. 

7.1.4 Vzor príkazu na spresnenie rozsahu vykonávania opatrenia HM subjektu HM podľa § 7 

ods. 8 a § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod, § 16 ods. 3 písm. c) druhý bod, § 16 ods. 4 

písm. g) alebo § 17 ods. 2 písm. c) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. je spracovaný 

v prílohe č. 5 tohto metodického usmernenia. 

7.1.5 Vzor príkazu na určenie podnikateľa alebo inej právnickej osoby, ktorá nebola v stave 

bezpečnosti určená ako subjekt HM podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod, podľa § 16 

ods. 3 písm. c) prvý bod alebo § 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. vrátane 

rozsahu vykonávania opatrenia HM podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. je 

spracovaný v prílohe č. 6 tohto metodického usmernenia. 

7.1.6 Vzor príkazu na zrušenie určeného subjektu HM ako aj vykonávania opatrenia HM 

stanoveného v príkaze vydanom podľa Čl. I bodu 1.1.1 až 1.1.4 tohto metodického 

usmernenia je spracovaný v prílohe č. 7 tohto metodického usmernenia. 

7.1.7 Príkazy spracované príslušným správnym orgánom nemusia mať presne podobu vzorov 

spracovaných v tomto metodickom usmernení, ak nebudú spracované prostredníctvom ŠAP 

JIS HM cez dostupnú šablónu. Obsah textu je potrebné prispôsobiť vlastným podmienkam. 

Spracované vzory majú odporúčací charakter. Vydané príkazy by mali spĺňať hlavne 

definované podmienky, čo sa týka obsahu ich výrokovej časti: 

a) presne definovať, ktoré opatrenie/opatrenia HM má subjekt HM vykonávať a ak sa 

dá, čo najpresnejšie definovať úlohu subjektu HM v období krízovej situácie, 

b) nedávať subjektom HM úlohy, ktoré súvisia s iným právnym predpisom a sú v ňom 

presne definované, 

c) definovať ďalšie dôležité skutočnosti ohľadne vykonávania nariadeného opatrenia HM. 

7.1.8 Toto metodické usmernenie ruší platnosť Metodického usmernenia MH SR č. 635/2012-

1020 zo dňa 12. júna 2012. 

 

Čl. VIII 

Účinnosť 

 

Toto metodické usmernenie je účinné od 1. februára 2019. 
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VZOR vyhlášky okresného úradu 

VYHLÁŠKA 

Okresného úradu v ..................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

z ......................, (uveďte dátum vydania vyhlášky) 

ktorou sa nariaďuje vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

 

Okresný úrad v ......................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) podľa § 7 ods. 5 alebo 

ods. 7
1
) a § 16 ..... (spresnite, na ktoré ustanovenie sa viaže vydanie tejto vyhlášky) zákona č. 179/2011 Z. z. 

o hospodárskej mobilizácii 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 

(ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) a na základe vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového 

stavu/vypovedania vojny
2
) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5

3
) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 

ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. ............ zo dňa 

.............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) na zmiernenie následkov krízovej situácie ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 7 ods. .... (uveďte „ods. 5“ alebo „ods. 7“ v závislosti od toho, pre ktorý 

krízový stav sa opatrenie hospodárskej mobilizácie nariaďuje) zákona č. 179/2011 Z. z. sa nariaďuje 

vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie .................... podľa § 5 písm. ...) (uveďte názov konkrétneho 

opatrenia hospodárskej mobilizácie a jeho označenie podľa § 5) zákona č. 179/2011 Z. z.  

 

(2) V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ...) (uveďte názov 

konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie a jeho označenie podľa § 5) zákona č. 179/2011 Z. z. 

Okresný úrad v ........................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) nariaďuje ..................... (uveďte 

čo sa konkrétne nariaďuje, napr. pre pracovnú povinnosť: „podriadiť sa pracovnej povinnosti podľa § 22 

ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.“). 

 

Poznámka: Text je potrebné prispôsobiť, spresniť a doplniť o ďalšie texty podľa konkrétnej krízovej situácie. 

 

§ 2 

 

Vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 1 je povinný každý, komu bude vydaný 

a doručený písomný príkaz na vykonávanie tohto opatrenia hospodárskej mobilizácie okresným úradom. 

 

§ 3 

 

Ten komu bude vydaný písomný príkaz podľa § 1 je povinný ho prevziať od osoby poverenej 

doručením písomného príkazu. V prípade jeho neprevzatia, je okresný úrad oprávnený požadovať za 

nepodriadenie sa vykonávaniu opatrenia hospodárskej mobilizácie pokutu podľa § 31 ods. 4 zákona 

č. 179/2011 Z. z. 

 

§ 4 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom jej vyhlásenia. 

 

 

 

 

prednostka/prednosta okresného úradu 
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1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadil okresný úrad v núdzovom stave alebo 

výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadil okresný úrad vo vojnovom stave alebo v čase 

vojny) 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu, ak bol vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu, ak bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu, ak bol vyhlásený vojnový stav 

- vypovedania vojny, ak bola vypovedaná vojna 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny) 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu) 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu) 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu) 
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O K R E S N Ý   Ú R A D   v  .......................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

......................................................................... (uveďte adresu príslušného okresného úradu) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na pracovnú povinnosť 

P R Í K A Z 

na pracovnú povinnosť 

 

 

Okresný úrad v ............................ (uveďte konkrétny názov okresného úradu) podľa § 7 ods. 4, 5 alebo 

ods. 7
1
) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe 

vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
2
) podľa 

Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5
3
) ústavného zákona 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 

č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. ........... zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) a v súlade s Čl. 13 a Čl. 18 Ústavy Slovenskej 

republiky 

 

p r i k a z u j e 

 

FYZICKEJ OSOBE: 

meno a priezvisko fyzickej osoby: ......................................................................................... 

miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec): 

 

.................................................................................................................................................... 

rodné číslo fyzickej osoby: ................................... 

 

vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie - pracovná povinnosť podľa § 5 písm. r) zákona 

č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového 

stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny,
2
) ktoré bolo nariadené .................. (uveďte kým, 

napr. „vládou Slovenskej republiky nariadením č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 8 zákona 

č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu v ................ č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 

zákona č. 179/2011 Z. z.). 

 

Na tento účel je potrebné, aby sa menovaná fyzická osoba dostavila dňa ....................... 

o...............hod. na personálny útvar ............................ (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je 

pracovná povinnosť uložená). 

Menovaná fyzická osoba bude v rámci pracovnej povinnosti vykonávať činnosti v rozsahu určenom 

.......................... (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená): 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej fyzickej osobe. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti 

tohto príkazu, pričom uvedená fyzická osoba bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej 
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mobilizácie - pracovná povinnosť z dôvodu, že sa na ňu podľa dostupných informácií nevzťahujú výnimky 

podľa § 22 ods. 5, 6 a 11 zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

P o u č e n i e 
 

M e n o v a n á  f y z i c k á  o s o b a  j e  p o v i n n á podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 179/2011 Z. z. podriadiť sa pracovnej povinnosti a vykonávať pracovné úkony a určené práce v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenie vykonávania niektorého z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa pokynov 

................................. (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená alebo 

inak upravte vetu v závislosti od toho, prečo sa pracovná povinnosť ukladá). 

 

Poznámka: Ak fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z. 

dobrovoľne prevzala pracovnú povinnosť podľa § 22 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z., uveďte to v príkaze. 

Odmena za vykonané práce alebo náhrada za ušlú mzdu alebo plat bude poskytnutá v peniazoch podľa 

§ 27 zákona č. 179/2011 Z. z. Odmenu alebo náhradu poskytne .................. (uveďte názov subjektu HM, 

v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená). Ak príde počas pracovnej povinnosti k úrazu alebo 

chorobe z povolania, náhrada škody sa poskytne podľa § 29 zákona č. 179/2011 Z. z. 

Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie – pracovná povinnosť: 

Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie – pracovná povinnosť bude menovanej fyzickej osobe 

ukončené vydaním nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný stav/vojnový 

stav/vypovedaná vojna
2
) alebo bude zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej 

fyzickej osobe, ak bude vládou Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu/výnimočného 

stavu/vojnového stavu/vypovedanie vojny.
2
) 

 

 

Povinnosti a práva fyzickej osoby, ktorej bol vydaný príkaz na pracovnú povinnosť: 

1. Fyzická osoba je povinná sa dostaviť podľa tohto príkazu na vykonávanie pracovnej povinnosti 

v uvedený deň, čas a na určené miesto. So sebou je potrebné si priniesť preukaz totožnosti a tento príkaz. 

2. Ak je fyzická osoba zamestnancom inej organizácie ako je subjekt hospodárskej mobilizácie, u ktorého 

sa bude fyzická osoba hlásiť na pracovnú povinnosť, oznámi svojmu zamestnávateľovi, že bola určená 

na vykonávanie pracovnej povinnosti u iného zamestnávateľa a predloží mu vydaný príkaz. 

3. Ak budú naplnené podmienky, pre ktoré nemôže fyzická osoba vykonať pracovnú povinnosť (podľa § 22 

ods. 5, 6 a 11 zákona č. 179/2011 Z. z.), je táto oprávnená požiadať podľa § 22 ods. 7 zákona 

č. 179/2011 Z. z. o zrušenie príkazu na pracovnú povinnosť na okresnom úrade, ktorý tento príkaz vydal. 

Ak je dôvodom oslobodenia od pracovnej povinnosti telesná alebo duševná nespôsobilosť, tak so 

žiadosťou o zrušenie príkazu fyzická osoba súčasne predloží úradné potvrdenie príslušného lekára alebo 

štátneho orgánu podľa § 22 ods. 9 zákona č. 179/2011 Z. z. 

4. Ak bude fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví, dôjde k chorobe z povolania alebo k jej smrti 

v dôsledku uloženia pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, uhrádza tým vzniknutú škodu 

štát obdobne podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách 

z povolania, ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu. Náhradu 

škody pri úraze a chorobe z povolania poskytuje v zastúpení štátu Ministerstvo hospodárstva SR podľa 

§ 29 zákona č. 179/2011 Z. z. 

5. Ak je fyzická osoba zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý v čase vydania príkazu 

vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z., a v čase vydania tohto 

príkazu to okresnému úradu, ktorý vydal tento príkaz, nebolo známe, tento požiada okresný úrad 

o oslobodenie svojho zamestnanca (menovaná fyzická osoba uvedená vo výroku príkazu) od uloženej 

pracovnej povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. 

6. Okresný úrad, ktorý vydal príkaz, je oprávnený za neplnenie povinností podľa § 22 zákona 

č. 179/2011 Z. z. uložiť fyzickej osobe podľa § 31 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 

33 000 eur. Za nepodriadenie sa pracovnej povinnosti môže okresný úrad uložiť fyzickej osobe podľa 

§ 32 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 330 eur. 
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odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

 

 
Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x  fyzická osoba, ktorej bol vydaný príkaz 

1x  subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz 

1x  konkrétny zamestnávateľ fyzickej osoby, ak je fyzická osoba zamestnaná/konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je 

fyzická osoba nezamestnaná 

1x  okresný úrad v sídle kraja, ak tento nevydal príkaz 

1x  okresný úrad, ktorý vydal príkaz 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

podpis 

 

   uveďte meno a priezvisko 

prednostka/prednosta okresného úradu 
 

 

                                                 
1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 4 (použije sa, ak pracovnú povinnosť nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak pracovnú povinnosť nariadil okresný úrad v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak pracovnú povinnosť nariadila vláda SR alebo okresný úrad vo vojnovom stave alebo v čase 

vojny) 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol 

vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, ak 

bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol vyhlásený 

vojnový stav 

- vypovedania vojny/vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny); resp. aj podľa Čl. 2 ods. 3 písm. b), ak vláda priamo nariadila 

pracovnú povinnosť pri vypovedaní vojny 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu); resp. aj podľa Čl. 3 ods. 3 písm. b), ak vláda priamo nariadila 

pracovnú povinnosť pri vyhlásení vojnového stavu 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu); resp. aj podľa Čl. 4 ods. 4 písm. b), ak vláda priamo 

nariadila pracovnú povinnosť pri vyhlásení výnimočného stavu 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu); resp. aj podľa Čl. 5 ods. 3 písm. b), ak vláda priamo nariadila 

pracovnú povinnosť pri vyhlásení núdzového stavu 
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O K R E S N Ý   Ú R A D   v  .......................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

......................................................................... (uveďte adresu príslušného okresného úradu) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na vecné plnenie 

P R Í K A Z 

na vecné plnenie 

 

 

Okresný úrad v ............................ (uveďte konkrétny názov okresného úradu) podľa § 7 ods. 4, 5 alebo 

ods. 7
1
) a § 16 ods. 3 písm. d) 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe 

vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
2
) podľa 

Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5
3
) ústavného zákona 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 

č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. ........... zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) a v súlade s Čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej 

republiky 

 

p r i k a z u j e 

 

(pre fyzickú osobu uveďte nasledovný text) 

FYZICKEJ OSOBE: 

meno a priezvisko fyzickej osoby: ..................................................................................................... 

miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, mesto): 

 

................................................................................................................................................................ 

rodné číslo fyzickej osoby: ..................................... 

 

alebo 

 

(pre podnikateľa alebo inú právnickú osobu uveďte nasledovný text) 

ORGANIZÁCII: 

Názov organizácie (podnikateľa alebo inej právnickej osoby): 

 

.................................................................................................................................................................. 

Identifikačné číslo organizácie: ................................ 

Adresa organizácie (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec): 

 

................................................................................................................................................................... 

Názov obce, v ktorej má organizácia sídlo: ............................................................. 

 

vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie - vecné plnenie podľa § 5 písm. t) zákona č. 179/2011 Z. z. 

na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu/výnimočného 

stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny,
2
) ktoré bolo nariadené ................................ (uveďte kým, napr. 

„vládou Slovenskej republiky nariadením č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 8 zákona 

č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu v ................ č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 

zákona č. 179/2011 Z. z.). 
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Na tento účel je potrebné poskytnúť: 

1. Cestné motorové vozidlo: ................... (uveďte, napr. typ vecného prostriedku, výrobné číslo vecného 

prostriedku, ŠPZ vecného prostriedku, ak má alebo ďalšie identifikačné údaje o vecnom prostriedku). 

Tento vecný prostriedok je potrebné pristaviť dňa ....................... o...............hod. a odovzdať ho do 

používania ............................ (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je vecné plnenie 

uložené). 

2. Nehnuteľný majetok: .................... (uveďte, napr. názov objektu, adresa objektu, počet ubytovaných, 

termín ubytovania od-do a iné doplňujúce informácie v závislosti na účele použitia nehnuteľného 

majetku). 

Tento vecný prostriedok je potrebné poskytnúť do používania na účel ubytovania ......................... 

(uveďte, napr. „ozbrojených síl“), ktoré spadajú pod ............................ (uveďte názov subjektu HM, 

v prospech ktorého je vecné plnenie uložené) od ....................... do ................. (uveďte časové obdobie, 

ak viete alebo uveďte len dátum od kedy bude potrebné vecný prostriedok použiť). 

3. Uveďte ďalšie vecné prostriedky, ak sú požadované, pričom text je závislý od druhu požadovaného 

vecného prostriedku. Požiadavky na vecné prostriedky môžete spracovať aj formou tabuľky. 

Poznámka: Ak sa s vecným prostriedkom požaduje aj vodič, je potrebné to uviesť v príkaze a zároveň je 

potrebné vydať fyzickej osobe – vodičovi aj príkaz na pracovnú povinnosť. Zoznam požadovaných vecných 

prostriedkov je možné spracovať aj do tabuľky, napr. takto: 

P. 

č. 

Názov vecného 

prostriedku (druh) 

Kategória 

vecného 

prostriedku 

Špecifikácia 

vecného 

prostriedku 

Dátum, čas a miesto 

poskytnutia vecného 

prostriedku v prospech 

uvedeného subjektu 

HM 

Poznámka 

1. Nákladné vozidlo 

AVIA 

N1 ŠPZ: BA 34556 12. 03. 2012 o 09,00 hod. 

do objektu spoločnosti 

VOP Nováky 

Požaduje sa 

vodič: Jaroslav 

Kollár 

Tabuľka môže mať rôzny počet stĺpcov v závislosti od špecifikácie vecného prostriedku. 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej organizácii/fyzickej 

osobe.
4
) 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti 

tohto príkazu, pričom uvedená organizácia/fyzická osoba bola určená na vykonávanie opatrenia 

hospodárskej mobilizácie – vecné plnenie z dôvodu, že podľa dostupných informácií má k dispozícii vecné 

prostriedky, ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie a nevzťahujú sa na ňu výnimky podľa § 19 

ods. 2 a 8, § 20 ods. 3 alebo § 22 ods. 10 a 11 zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

P o u č e n i e 
 

(pre fyzickú osobu uveďte nasledovný text) 

M e n o v a n á  f y z i c k á  o s o b a  j e  p o v i n n á  podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 179/2011 Z. z. podriadiť sa vecnému plneniu a poskytnúť vecný/né prostriedok/ky v rozsahu potrebnom na 

zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pre ............................................ (uveďte názov 

subjektu/ov HM, v prospech ktorého/ých je vecné plnenie uložené alebo inak upravte vetu v závislosti od 

toho, prečo sa vecné plnenie ukladá). 

 

alebo 

 

(organizáciu uveďte nasledovný text) 
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odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

M e n o v a n á  o r g a n i z á c i a  j e  p o v i n n á  podľa § 19 ods. 7 písm. a) alebo § 20 ods. 1 

písm. a)
5
) zákona č. 179/2011 Z. z. podriadiť sa vecnému plneniu a poskytnúť vecný/né prostriedok/ky 

v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pre 

............................................ (uveďte názov subjektu/ov HM, v prospech ktorého/ých je vecné plnenie uložené 

alebo inak upravte vetu v závislosti od toho, prečo sa vecné plnenie ukladá). 

 

Náhradu za používanie vecného/ých prostriedku/kov poskytne v peniazoch podľa § 28 zákona 

č. 179/2011 Z. z. ................................ (uveďte názov subjektu/ov HM v prospech ktorého/ých je vecné plnenie 

uložené). Ak príde počas vecného plnenia k poškodeniu poskytnutého vecného prostriedku, náhrada za túto 

škodu sa poskytne podľa § 30 zákona č. 179/2011 Z. z. 

Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie – vecné plnenie: 

Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie – vecné plnenie bude menovanej fyzickej 

osobe/organizácii ukončené vydaním nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný 

stav/vojnový stav/vypovedaná vojna
2
) alebo bude zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu 

menovanej fyzickej osobe/organizácii, ak bude vládou Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového 

stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedanie vojny.
2
) 

 

 

Povinnosti a práva organizácie/fyzickej osoby, ktorej bol vydaný príkaz na vecné plnenie: 

1. Organizácia/fyzická osoba je povinná poskytnúť vecný prostriedok uvedený v tomto príkaze a dopraviť 

ho na miesto určenia v uvedený deň a čas. So sebou je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, písomné 

poverenie štatutárneho orgánu organizácie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra 

z dôvodu overenia oprávnenej osoby, tento príkaz a príslušnú dokumentáciu k vecnému prostriedku. 

2. Ak budú naplnené podmienky, pre ktoré nemôže dotknutá fyzická osoba/organizácia poskytnúť vecný 

prostriedok (podľa § 19 ods. 2/§ 19 ods. 8/§ 20 ods. 3/§ 22 ods. 10 a 11 zákona č. 179/2011 Z. z.), je táto 

oprávnená požiadať o oslobodenie od uloženého vecného plnenia na okresnom úrade, ktorý tento príkaz 

vydal. 

3. Ak nemožno vecný prostriedok, ktorý bol prevzatý do používania, po zániku potreby vrátiť v dôsledku 

jeho poškodenia, zničenia alebo straty, poskytne sa organizácii/fyzickej osobe, resp. jej nástupcovi iný 

vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty. Ak to nie je možné alebo účelné, poskytne sa za 

vecný prostriedok peňažná náhrada, ktorú poskytne subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech 

ktorého bolo vecné plnenie, t.j. bol vecný prostriedok poskytnutý. Pri úhrade škody za vecný prostriedok 

sa postupuje podľa § 30 zákona č. 179/2011 Z. z. 

4. Okresný úrad, ktorý vydal príkaz, je oprávnený za neplnenie povinností podľa § 20/§ 22 zákona 

č. 179/2011 Z. z. uložiť organizácii/fyzickej osobe podľa § 31 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do 

výšky 33 000 eur. Za nepodriadenie sa vecnému plneniu môže okresný úrad uložiť organizácii/fyzickej 

osobe podľa § 32 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 330 eur. 

 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x organizácia/fyzická osoba6), ktorej bol vydaný príkaz 

1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz 

1x okresný úrad v sídle kraja, ak tento nevydal príkaz 

1x okresný úrad, ktorý vydal príkaz 

 
 

 
 

 

 
 

 

podpis 

 

    uveďte meno a priezvisko 

prednostka/prednosta okresného úradu 
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1
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 4 (použije sa, ak vecné plnenie nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak vecné plnenie nariadil okresný úrad v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak vecné plnenie nariadila vláda SR alebo okresný úrad vo vojnovom stave alebo v čase 

vojny) 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol 

vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, ak 

bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol vyhlásený 

vojnový stav 

- vypovedania vojny/vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny); resp. aj podľa Čl. 2 ods. 3 písm. c), ak vláda priamo nariadila vecné 

plnenie pri vypovedaní vojny 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu); resp. aj podľa Čl. 3 ods. 3 písm. c), ak vláda priamo 

nariadila vecné plnenie pri vyhlásení vojnového stavu 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu); resp. aj podľa Čl. 4 ods. 4 písm. c), ak vláda priamo 

nariadila vecné plnenie pri vyhlásení výnimočného stavu 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu), resp. aj podľa Čl. 5 ods. 3 písm. c), ak vláda priamo 

nariadila vecné plnenie pri vyhlásení núdzového stavu 
4) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- organizácii (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva podnikateľovi alebo inej právnickej osobe) 

- fyzickej osobe (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva fyzickej osobe) 
5) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 19 ods. 7 písm. a) (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorý má rozhodnutie vydané 

v stave bezpečnosti) 

- podľa § 20 ods. 1 písm. a) (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva podnikateľovi alebo inej právnickej osobe) 
6) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- uveďte konkrétny názov organizácie (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva podnikateľovi alebo inej právnickej osobe) 

- uveďte konkrétne meno a priezvisko fyzickej osoby (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva fyzickej osobe) 
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK
1
) 

.......................................................................................... (uveďte adresu príslušného ministerstva/ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na určenie ako subjektu HM 

P R Í K A Z 

 

 

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok
1
) podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod
2
) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na 

základe vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
3
) podľa 

Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5
4
) ústavného zákona 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 

č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. ........... zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) a nariadenia opatrenia/opatrení hospodárskej 

mobilizácie podľa § 7 ods. 4, 6 alebo 7
5
) zákona č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov 

krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny
3
) 

 

u r č u j e 

 

ORGANIZÁCIU: 

Názov organizácie (podnikateľa alebo inej právnickej osoby): 

 

.................................................................................................................................................................. 

Identifikačné číslo organizácie: ................................ 

Adresa organizácie (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec): 

 

................................................................................................................................................................... 

Názov obce, v ktorej má organizácia sídlo: ............................................................. 

 

ako aj jej organizačné zložky: 

P. č. Názov organizačnej zložky Mesto/obec 

1.   

2.   

3.   
 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

Poznámka: Organizáciu môžete určiť ako subjekt HM a prikázať jej vykonávať konkrétne 

opatrenie/opatrenia hospodárskej mobilizácie aj na konkrétne časové obdobie, ak ho viete presne stanoviť. 

Obsah výrokovej časti sa mení v závislosti na požiadavkách. Ak budete chcieť mať organizáciu určenú ako 

subjekt HM aj v stave bezpečnosti, je potrebné jej v stave bezpečnosti vydať rozhodnutie podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

a zároveň sa určenému subjektu hospodárskej mobilizácie 
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Napr.: 

1. v rámci vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
3
) nariaďuje 

vykonávať opatrenie/opatrenia hospodárskej mobilizácie ............................................ podľa § 5 písm. ....) 

zákona č. 179/2011 Z. z. (uveďte názov konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie a príslušného 

písmena v § 5 zákona č. 179/2011 Z. z.), ktoré bolo/boli nariadené ............................. (uveďte kým, napr. 

„vládou Slovenskej republiky nariadením č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 8 zákona 

č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu v ................ č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 

zákona č. 179/2011 Z. z.) na zabezpečenie .......................... (uveďte dôvod určenia, napr. „výroby a dodávok 

nábojov“) pre potreby ........... (uveďte pre koho, napr. „pre potreby ozbrojených síl“) na účel zmiernenia 

následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní 

vojny.
3
) 

1.1. V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ...) zákona č. 179/2011 Z. z. 

subjekt hospodárskej mobilizácie .................................... (uveďte názov organizácie) zabezpečí 

................................. (uveďte konkrétnu činnosť, ktorú má organizácia vykonávať v období krízovej situácie 

v rámci vyhláseného núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny). Túto činnosť 

bude subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávať v prospech ................ (uveďte v prospech akého iného 

subjektu HM sa bude opatrenie vykonávať a na základe čoho, napr. „Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky na základe zmluvy“). 

Poznámka: Znenie úlohy sa formuluje podľa konkrétnej požiadavky v období krízovej situácie. Subjekt HM 

môže vykonávať aj viac opatrení HM zároveň alebo v rámci jedného opatrenia HM môže zabezpečovať 

zdroje pre viac subjektov HM. 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej organizácii. 

alebo 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi organizáciou 

............................... (uveďte názov organizácie) a ...................... (uveďte názov subjektu, v prospech 

ktorého sa opatrenie hospodárskej mobilizácie realizuje). 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti 

tohto príkazu, pričom organizácia bola určená na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie 

z dôvodu, že podľa dostupných informácií má k dispozícii požadované zdroje (ak chcete, môžete uviesť 

podrobnejší popis zdrojov: činností/služieb/výrobkov, ktoré sú dôvodom určenia organizácie ako subjektu 

HM), ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie. 

 

P o u č e n i e 
 

Subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov organizácie) je podľa § 19 

ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinný vykonávať opatrenie/opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené 

v tomto príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ........................................ (uveďte, napr. „prežitia 

obyvateľstva“ alebo „na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, 

záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie“, 

alebo „na zabezpečenie činnosti štátnych orgánov“) v dôsledku ................. (popíšte konkrétnu krízovú 

situáciu, napr. „vojnového konfliktu .....“). 

Na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie budú subjektu hospodárskej mobilizácie 

poskytnuté materiálne prostriedky na základe predložených požiadaviek. Náhrady za vykonanú činnosť budú 

poskytnuté podľa § 6 ods. 11 zákona č. 179/2011 a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. .................. (uveďte číslo nariadenia) vydaným podľa § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. Tieto náhrady 

si uplatní subjekt hospodárskej mobilizácie u subjektu, v prospech ktorého sa bude opatrenie/opatrenia 

podľa bodu/bodov č. ....... tohto príkazu vykonávať. 
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Poznámka: Ak opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadi okresný úrad a nie vláda SR, tak náhrady sa 

riešia v závislosti od toho, pre aký subjekt HM bolo opatrenie nariadené. 

Na zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorí budú vykonávať prácu na pracovnom 

mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie na 

vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie sa nevzťahuje pracovná povinnosť 

podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z. 

Subjektu hospodárskej mobilizácie sa nenariadi príkazom vecné plnenie, ak ide o vecné prostriedky, 

ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. použiť na 

zabezpečenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie uvedené v bode/bodoch č. ....... tohto príkazu. 

Ak bola zamestnancovi alebo zamestnancom určeného subjektu hospodárskej mobilizácie nariadená 

pracovná povinnosť príkazom Okresného úradu v ...................... (ak viete, uveďte konkrétny názov okresného 

úradu) pred vydaním tohto príkazu, určený subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 179/2011 Z. z. požiada Okresný úrad v ........................... (ak viete, uveďte konkrétny názov 

okresného úradu) o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti, ak ide 

o zamestnancov, ktorých pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného subjektu 

hospodárskej mobilizácie na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, a ak 

ich pracovné zaradenie je v určenom subjekte nevyhnutné na vykonávanie opatrenia/opatrení podľa 

bodu/bodov č. ...... tohto príkazu. 

Ak bolo určenému subjektu hospodárskej mobilizácie nariadené vecné plnenie príkazom Okresného 

úradu v ...................... (ak viete, uveďte konkrétny názov okresného úradu) pred vydaním tohto príkazu, má 

určený subjekt hospodárskej mobilizácie právo požiadať Okresný úrad v ........................... (ak viete, uveďte 

konkrétny názov okresného úradu) o zrušenie tejto povinnosti, ak ide o vecné prostriedky, ktoré potrebuje 

určený subjekt hospodárskej mobilizácie na vykonanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie podľa 

tohto príkazu. 

(prípadne uviesť aj nasledovný alebo obdobný text s usmernením pre finančné krytie) 

Konkrétna úhrada finančných prostriedkov bude uvedená v zmluve, ktorú uzatvorí subjekt 

hospodárskej mobilizácie s ...................... (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého bude činnosť 

poskytnutá). V tejto zmluve budú uvedené všetky podrobnosti ohľadne poskytnutia požadovaných zdrojov. 

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok,
1
) ktorý vydal príkaz, je 

oprávnený za nevykonanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie, určených v tomto príkaze, uložiť 

subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 31 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur. 

 

Ukončenie vykonávania opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie uvedeného/uvedených v tomto 

príkaze: 

Vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené vydaním 

nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný stav/vojnový stav/vypovedaná vojna
2
) alebo 

bude zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej organizácii, ak bude vládou 

Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového 

stavu/vypovedanie vojny.
2
) To isté platí aj o zrušení menovanej organizácie ako subjektu hospodárskej 

mobilizácie. 

 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 
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odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x organizácia, ktorej bol vydaný príkaz 

1x ten, kto príkaz vydal 

1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz 

- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa príkaz môže dotknúť 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
podpis 

 

   uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby 

 uveďte funkciu oprávnenej osoby 

                                                 
1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- konkrétny názov príslušného ministerstva 

- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy 

- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod (použije sa v prípade, ak príkaz vydáva ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej 

správy) 

- § 17 ods. 2 písm. c) prvý bod (použije sa v prípade, ak príkaz vydáva vyšší územný celok) 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol 

vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, ak 

bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol vyhlásený 

vojnový stav 

- vypovedania vojny/vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna 
4) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny) 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu) 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu) 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu) 
5
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 4 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), c), e), h), k), o), p), r), t) alebo 

písm. v) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 6 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), i), j), m), y), aa), ab) alebo 

písm. ac) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR 

vo vojnovom stave alebo v čase vojny) 
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MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ ÚZEMNÝ 

CELOK/OKRESNÝ ÚRAD
1
) 

................................................................................... (uveďte adresu príslušného ministerstva/ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku/okresného úradu) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na spresnenie rozsahu vykonávania opatrenia HM 

P R Í K A Z 

 

 

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok/Okresný úrad
1
) podľa § 7 

ods. 8 a § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod/§ 16 ods. 3 písm. c) druhý bod/§ 16 ods. 4 písm. g)/§ 17 ods. 2 písm. c) 

druhý bod
2
) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového 

stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
3
) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5

4
) ústavného 

zákona 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 č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá 

bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. ............... zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum 

nariadenia) a nariadenia opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4, 5, 6 alebo 7
5
) zákona 

č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového 

stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny
3
) 

 

s p r e s ň u j e 

 

rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na obdobie krízovej situácie 

(ak bola organizácia určená ako subjekt HM rozhodnutím ministerstva/ostatného ústredného 

orgánu/vyššieho územného celku a v krízovej situácii sa jej spresňuje rozsah vykonávania opatrení HM) 

pre subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov subjektu HM), so sídlom: 

...................... (uveďte adresu subjektu HM, v ktorej subjekt sídli), mesto: ................... (uveďte mesto/obec, 

v ktorej má subjekt HM sídlo), IČO: ......................... (uveďte identifikačné číslo subjektu HM), ktorý bol 

v stave bezpečnosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod a § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 17 ods. 2 písm. c) 

prvý bod
2
) zákona č. 179/2011 Z. z. určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím 

ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku/okresného úradu
1
) 

č. .................... zo dňa .................. (uveďte číslo a dátum rozhodnutia), a ktorému bol rozhodnutím 

ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku/okresného úradu
1
) 

č. ................... zo dňa ................ (uveďte číslo a dátum rozhodnutia) zmenený rozsah vykonávania opatrení 

hospodárskej mobilizácie (tento text uvádzate, len ak bol subjektu HM už zmenený rozsah vykonávania 

opatrení hospodárskej mobilizácie). 

alebo 

(ak bola organizácia určená ako subjekt HM až príkazom ministerstva/ostatného ústredného 

orgánu/vyššieho územného celku/okresného úradu a v krízovej situácii sa jej spresňuje rozsah vykonávania 

opatrení HM) 

pre subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov subjektu HM), so sídlom: 

...................... (uveďte adresu subjektu HM, v ktorej subjekt sídli), mesto: ................... (uveďte mesto/obec, 

v ktorej má subjekt HM sídlo), IČO: ......................... (uveďte identifikačné číslo subjektu HM), ktorý bol 

v krízovej situácii podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod a § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod/§ 16 ods. 3 

písm. c)/§ 16 ods. 4 písm. g)/§ 17 ods. 2 písm. c) prvý bod
2
) zákona č. 179/2011 Z. z. určený ako subjekt 

hospodárskej mobilizácie príkazom ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho 
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územného celku/okresného úradu
1
) č. .................... zo dňa .................., (uveďte číslo a dátum príkazu), 

a ktorému bol príkazom ministerstva/ostatného ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného 

celku/okresného úradu
1
) č. ................... zo dňa ................ (uveďte číslo a dátum príkazu) zmenený rozsah 

vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (tento text uvádzate, len ak bol subjektu HM už zmenený 

rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie). 

 

S účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu bude menovaný subjekt hospodárskej 

mobilizácie vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie nasledovne: 

Poznámka: Subjektu HM môžete určiť vykonávať konkrétne opatrenie/opatrenia hospodárskej mobilizácie aj 

na konkrétne časové obdobie, ak ho viete presne stanoviť. Subjekt HM môže vykonávať aj viac opatrení HM 

zároveň alebo v rámci jedného opatrenia HM môže zabezpečovať zdroje pre viac subjektov HM. 

 

Napr.: 

1. Menovanému subjektu hospodárskej mobilizácie sa v rámci vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného 

stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
3
) nariaďuje vykonávať opatrenie/opatrenia hospodárskej 

mobilizácie ................................................... podľa § 5 písm. ...) zákona č. 179/2011 Z. z. (uveďte názov 

konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie a príslušného písmena v § 5 zákona č. 179/2011 Z. z.), 

ktoré bolo/boli nariadené ................................. (uveďte kým, napr. „vládou Slovenskej republiky nariadením 

č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 8 zákona č. 179/2011 Z. z.“ alebo „Vyhláškou Okresného úradu 

v ................ č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.) na zabezpečenie 

.......................... (uveďte dôvod, napr. „výroby a dodávok balenej pitnej vody“) pre potreby ............... 

(uveďte koho, napr. „obyvateľstva postihnutého rozsiahlymi povodňami v západoslovenskom kraji“) na účel 

zmiernenia následkov krízovej situácie nasledovne. 

 

1.1 V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ...) zákona č. 179/2011 Z. z. 

subjekt hospodárskej mobilizácie ................................ (uveďte názov subjektu HM) zabezpečí 

................................. (uveďte konkrétnu činnosť, ktorú má subjekt HM vykonávať v období krízovej situácie 

v rámci vyhláseného núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny). Túto 

činnosť bude subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávať v prospech ................ (uveďte v prospech akého 

iného subjektu HM sa bude opatrenie vykonávať a na základe čoho, napr. „Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky na základe zmluvy“). 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanému subjektu 

hospodárskej mobilizácie. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti 

tohto príkazu, pričom subjekt hospodárskej mobilizácie vykonáva opatrenie/opatrenia hospodárskej 

mobilizácie z dôvodu, že podľa dostupných informácií má k dispozícii požadované zdroje (ak chcete, môžete 

uviesť podrobnejší popis zdrojov: činností/služieb/výrobkov, ktoré sú dôvodom určenia organizácie ako 

subjektu HM), ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie. 

 

P o u č e n i e 
 

Subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov subjektu HM) je podľa § 19 

ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinný vykonávať opatrenie/opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené 

v tomto príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ........................................ (uveďte, napr. „prežitia 

obyvateľstva“ alebo „na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, 

záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie“, 

alebo „na zabezpečenie činnosti štátnych orgánov“) v dôsledku ................. (popíšte konkrétnu krízovú 

situáciu, napr. „vojnového konfliktu .....). 
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Na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie budú subjektu hospodárskej mobilizácie 

poskytnuté materiálne prostriedky na základe predložených požiadaviek. Náhrady za vykonanú činnosť budú 

poskytnuté podľa § 6 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. ........................ (uveďte číslo nariadenia) vydaným podľa § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. Tieto 

náhrady si uplatní subjekt hospodárskej mobilizácie u subjektu, v prospech ktorého sa bude 

opatrenie/opatrenia uvedené v bodu/bodov č. ...... tohto príkazu vykonávať. 

Poznámka: Ak opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadi okresný úrad a nie vláda SR, tak náhrady sa 

riešia v závislosti od toho, pre aký subjekt HM bolo opatrenie nariadené. 

Na zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorí budú vykonávať prácu na pracovnom 

mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie na plnenie 

úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie sa nevzťahuje pracovná povinnosť podľa 

§ 19 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z. 

Subjektu hospodárskej mobilizácie sa nenariadi príkazom vecné plnenie, ak ide o vecné prostriedky, 

ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. použiť na 

zabezpečenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie uvedené v bode/bodoch č. ....... tohto príkazu. 

Ak bola zamestnancovi alebo zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie nariadená pracovná 

povinnosť príkazom Okresného úradu v ...................... (ak viete, uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

pred vydaním tohto príkazu, subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 179/2011 Z. z. požiada Okresný úrad v ........................... (ak viete, uveďte konkrétny názov okresného 

úradu) o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti, ak ide o zamestnancov, 

ktorých pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie 

na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, a ak ich pracovné zaradenie je 

v určenom subjekte nevyhnutné na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie podľa tohto 

príkazu. 

Ak bolo subjektu hospodárskej mobilizácie nariadené vecné plnenie príkazom Okresného úradu 

v ...................... (ak viete, uveďte konkrétny názov okresného úradu) pred vydaním tohto príkazu, má subjekt 

hospodárskej mobilizácie právo požiadať Okresný úrad v ........................... (ak viete, uveďte konkrétny názov 

okresného úradu) o zrušenie tejto povinnosti, ak ide o vecné prostriedky, ktoré potrebuje subjekt 

hospodárskej mobilizácie na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie podľa tohto príkazu. 

(prípadne uviesť aj nasledovný alebo obdobný text s usmernením pre finančné krytie) 

Konkrétna úhrada finančných prostriedkov bude uvedená v zmluve, ktorú uzatvorí subjekt 

hospodárskej mobilizácie s ...................... (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého bude činnosť 

poskytnutá). V tejto zmluve budú uvedené všetky podrobnosti ohľadne poskytnutia požadovaných zdrojov. 

 

Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok/Okresný úrad,
1
) ktorý vydal 

príkaz, je oprávnený za nevykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, určených v tomto príkaze, uložiť 

subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 31 ods. 3 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur. 

 

Ukončenie vykonávania opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie uvedeného/uvedených v tomto 

príkaze: 

Vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené vydaním 

nového príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný stav/vojnový stav/vypovedaná vojna
2
) alebo 

bude zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej organizácii, ak bude vládou 

Slovenskej republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového 

stavu/vypovedanie vojny.
2
) 

 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 
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odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

 
 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x subjekt HM, ktorému bol vydaný príkaz 

1x ten, kto príkaz vydal 

1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz 

- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa príkaz môže dotknúť 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

podpis 

 

   uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby 

 uveďte funkciu oprávnenej osoby 

 

                                                 
1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- konkrétny názov príslušného ministerstva 

- konkrétny názov príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy 

- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku 

- konkrétny názov príslušného okresného úradu 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorý má rozhodnutie 

vydané v stave bezpečnosti alebo príkaz v období krízovej situácie ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy) 

- § 16 ods. 3 písm. c) druhý bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorý má príkaz vydaný 

v krízovej situácii okresným úradom) 

- § 16 ods. 4 písm. g) (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorý má príkaz vydaný v krízovej 

situácii okresným úradom v sídle kraja) 

- § 17 ods. 2 písm. c) druhý bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorý má rozhodnutie 

vydané v stave bezpečnosti alebo príkaz v období krízovej situácie vyšším územným celkom) 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol 

vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, ak 

bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol vyhlásený 

vojnový stav 

- vypovedania vojny/vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna 
4) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny) 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu) 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu) 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu) 
5
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 4 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), c), e), h), k), o), p), r), t) alebo 

písm. v) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadil 

okresný úrad v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 6 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), i), j), m), y), aa), ab) alebo 

písm. ac) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. nariadila vláda SR 

vo vojnovom stave alebo v čase vojny, resp. okresný úrad pre opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona 

č. 179/2011 Z. z.) 
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O K R E S N Ý   Ú R A D   v  .......................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

........................................................................... (uveďte adresu príslušného okresného úradu) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na určenie ako subjektu HM okresným úradom 

P R Í K A Z 

 

 

Okresný úrad v ............................ (uveďte konkrétny názov okresného úradu) podľa § 4 ods. 1 písm. d) 

druhý bod a § 16 ods. 3 písm. c) prvý bod/§ 16 ods. 4 písm. g)
1
) 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 (ďalej len „zákon 

č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania 

vojny
2
) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5

3
) ústavného zákona 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 č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené/ktorá bola vypovedaná nariadením vlády Slovenskej 

republiky č. ................ zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) a nariadenia opatrenia 

hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4, 5 alebo 7
4
) zákona č. 179/2011 Z. z. na zabezpečenie zmiernenia 

následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní 

vojny
2
) 

 

u r č u j e 

 

ORGANIZÁCIU: 

Názov organizácie (podnikateľa alebo inej právnickej osoby): 

 

.................................................................................................................................................................. 

Identifikačné číslo organizácie: ................................ 

Adresa organizácie (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec): 

 

................................................................................................................................................................... 

Názov obce, v ktorej má organizácia sídlo: ............................................................. 

 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu 

podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

Poznámka: Organizáciu môžete určiť ako subjekt HM a prikázať jej vykonávať opatrenie HM podľa § 5 

písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. aj na konkrétne časové obdobie, ak ho viete presne stanoviť. Obsah 

výrokovej časti sa mení v závislosti na požiadavkách. Ak budete chcieť mať organizáciu určenú ako subjekt 

HM aj v stave bezpečnosti, je potrebné osloviť kompetentný orgán (ministerstvo/ostatný ústredný orgán 

štátnej správy/vyšší územný celok), aby jej v stave bezpečnosti vydal rozhodnutie podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

a zároveň sa určenému subjektu hospodárskej mobilizácie 

 

Napr.: 

1. v rámci vyhlásenia núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
2
) nariaďuje 

vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie organizácia výroby a organizácia služieb podľa § 5 

písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z., ktoré bolo nariadené ....................................... (uveďte kým, napr. „vládou 

Slovenskej republiky č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 a § 8 zákona č. 179/2011 Z. z.“ alebo 
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„Vyhláškou Okresného úradu č. ................ zo dňa ............... podľa § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.“) na 

zabezpečenie vykonávania služieb potrebných na zmiernenie následkov krízovej situácie po vyhlásení 

núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny.
3
) 

 

1.1. V rámci vykonávania tohto opatrenia subjekt hospodárskej mobilizácie ................................ (uveďte 

názov organizácie) zabezpečí ................................. (uveďte konkrétnu službu, ktorú má subjekt HM 

vykonávať v období krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového 

stavu alebo vypovedania vojny, napr. „pohrebnícke služby do času zrušenia vyhlásenia vojnového stavu 

alebo do času vydania nového príkazu“). Túto službu bude vykonávať subjekt hospodárskej mobilizácie 

v prospech ..................... (uveďte v prospech akého subjektu HM sa bude opatrenie vykonávať, napr. 

„Okresného úradu v .............. na základe zmluvy“ alebo „subjektu hospodárskej mobilizácie ............... na 

základe zmluvy“). 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia uvedenej organizácii. 

 

Poznámka: Znenie úlohy sa formuluje podľa konkrétnej požiadavky v období krízovej situácie, pre konkrétnu 

organizáciu, s tým, že je možné plánovať, že organizácia bude subjektom HM aj v stave bezpečnosti. To je 

potom potrebné riešiť s tým ministerstvom, ostatným ústredným orgánom štátnej správy alebo vyšším 

územným celkom, do ktorého pôsobnosti určená organizácia patrí. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti 

tohto príkazu, pričom organizácia bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 

písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. z dôvodu, že podľa dostupných informácií má k dispozícii požadované 

zdroje (ak chcete, môžete uviesť podrobnejší popis zdrojov: činností/služieb/výrobkov, ktoré sú dôvodom 

určenia organizácie za subjekt HM), ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie. 

 

P o u č e n i e 
 

Subjekt hospodárskej mobilizácie ................................... (uveďte názov organizácie) je podľa § 19 

ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. povinný vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto 

príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ........................................ (uveďte, napr. „prežitia 

obyvateľstva“ alebo „na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, 

záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie“, 

alebo „na zabezpečenie činnosti štátnych orgánov“) v dôsledku ....................... (popíšte konkrétnu krízovú 

situáciu). 

Na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie budú subjektu hospodárskej mobilizácie 

poskytnuté materiálne prostriedky na základe predložených požiadaviek. Náhrady za vykonanú službu budú 

poskytnuté podľa § 6 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. .................. (uveďte číslo nariadenia) vydaným podľa § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. Tieto náhrady 

si uplatní subjekt hospodárskej mobilizácie u subjektu, v prospech ktorého sa bude opatrenie podľa bodu 

č. ..... tohto príkazu vykonávať. 

Poznámka: Ak opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadi okresný úrad a nie vláda SR, tak náhrady sa 

riešia v závislosti od toho, pre aký subjekt HM bolo opatrenie nariadené. 

Na zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorí budú vykonávať prácu na pracovnom 

mieste, ktoré je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie na plnenie 

úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie sa nevzťahuje pracovná povinnosť podľa 

§ 19 ods. 2 a 3 zákona č. 179/2011 Z. z. 

Subjektu hospodárskej mobilizácie sa nenariadi príkazom vecné plnenie, ak ide o vecné prostriedky, 

ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. použiť na 

zabezpečenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie uvedené v bode ....... tohto príkazu. 
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odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

Ak bola zamestnancovi alebo zamestnancom určeného subjektu hospodárskej mobilizácie nariadená 

pracovná povinnosť príkazom Okresného úradu v ...................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

pred vydaním tohto príkazu, určený subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 179/2011 Z. z. požiada Okresný úrad v ........................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) 

o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti, ak ide o zamestnancov, ktorých 

pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre určeného subjektu hospodárskej 

mobilizácie na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, a ak ich pracovné 

zaradenie je v určenom subjekte nevyhnutné na vykonávanie opatrenia podľa bodu č. ..... tohto príkazu. 

Ak bolo určenému subjektu hospodárskej mobilizácie nariadené vecné plnenie príkazom Okresného 

úradu v ...................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu) pred vydaním tohto príkazu, má určený 

subjekt hospodárskej mobilizácie právo požiadať Okresný úrad v ........................... (uveďte konkrétny názov 

okresného úradu) o zrušenie tejto povinnosti, ak ide o vecné prostriedky, ktoré potrebuje určený subjekt 

hospodárskej mobilizácie na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto príkazu. 

(prípadne uviesť aj nasledovný alebo obdobný text s usmernením pre finančné krytie) 

Konkrétna úhrada finančných prostriedkov bude uvedená v zmluve, ktorú uzatvorí subjekt 

hospodárskej mobilizácie s ...................... (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého bude činnosť 

poskytnutá). V tejto zmluve budú uvedené všetky podrobnosti ohľadne poskytnutia požadovaných zdrojov. 

 

Okresný úrad v ...................... (uveďte konkrétny názov okresného úradu), ktorý vydal príkaz, je 

oprávnený za neplnenie povinností, uložených v tomto príkaze, uložiť subjektu hospodárskej mobilizácie 

podľa § 31 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z. z. pokutu do výšky 33 000 eur. 

 

Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedeného v tomto príkaze: 

Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie bude menovanej organizácii ukončené vydaním nového 

príkazu, ak bude stále vyhlásený núdzový stav/výnimočný stav/vojnový stav/vypovedaná vojna
2
) alebo bude 

zrušené automaticky bez potreby vydania nového príkazu menovanej organizácii, ak bude vládou Slovenskej 

republiky ukončené vyhlásenie núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedanie vojny.
2
) 

To isté platí aj o zrušení menovanej organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie. 

 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x organizácia, ktorej bol vydaný príkaz 

1x okresný úrad v sídle kraja 

1x ten, kto príkaz vydal 

1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz 

- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa príkaz môže dotknúť 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

podpis 

 

   uveďte meno a priezvisko 

prednostka/prednosta okresného úradu 
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1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 16 ods. 3 písm. c) prvý bod  (použije sa, ak príkaz vydáva okresný úrad vo svojom obvode) 

- podľa § 16 ods. 4 písm. g)  (použije sa, ak príkaz vydáva okresný úrad v sídle kraja) 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/po vyhlásení núdzového stavu/vyhlásený núdzový stav/vyhlásenie núdzového stavu, ak bol 

vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/po vyhlásení výnimočného stavu/vyhlásený výnimočný stav/vyhlásenie výnimočného stavu, 

ak bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/po vyhlásení vojnového stavu/vyhlásený vojnový stav/vyhlásenie vojnového stavu, ak bol 

vyhlásený vojnový stav 

- vypovedania vojny/po vypovedaní vojny/vypovedaná vojna/vypovedanie vojny, ak bola vypovedaná vojna 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade vypovedania vojny) 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu) 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade vyhlásenia výnimočného stavu) 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade vyhlásenia núdzového stavu) 
4
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa § 7 ods. 4 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) nariadila vláda SR v núdzovom 

stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 5 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadil 

okresný úrad v núdzovom stave alebo výnimočnom stave) 

- podľa § 7 ods. 7 (použije sa, ak opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. nariadil 

okresný úrad vo vojnovom stave alebo v čase vojny) 
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OKRESNÝ ÚRAD/MINISTERSTVO/OSTATNÝ ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY/VYŠŠÍ 

ÚZEMNÝ CELOK
1
) 

................................................................................ (uveďte adresu okresného úradu/ministerstva/ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy/vyššieho územného celku) 

 

Č.: .................................. Dátum: ....................................... 

 

VZOR príkazu na zrušenie ako subjektu HM 
P R Í K A Z 

na zrušenie 

organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrenia/opatrení 

hospodárskej mobilizácie 

alebo 

vykonávania opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie 

 

 

Okresný úrad/Ministerstvo/Ostatný ústredný orgán štátnej správy/Vyšší územný celok,
1
) ktorý podľa 

.................... (uveďte konkrétne ustanovenie zákona č. 179/2011 Z. z. na základe ktorého bol vydaný príkaz) 

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 (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového 

stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedania vojny
2
) podľa Čl. 2/Čl. 3/Čl. 4/Čl. 5

3
) ústavného 

zákona 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 č. 227/2002 Z. z.“) podľa nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. ........... zo dňa .............. (uveďte číslo a dátum nariadenia) a nariadenia vykonávania 

opatrenia/opatrení hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. ............... (uveďte číslo 

uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo vyhlášky okresného úradu), vydal príkaz č. ............... zo dňa 

............. (uveďte číslo a dátum vydaného príkazu) 

 

(pre fyzickú osobu uveďte nasledovný text) 

FYZICKEJ OSOBE: 

meno a priezvisko fyzickej osoby: ..................................................................................................... 

miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, mesto): 

 

................................................................................................................................................................ 

rodné číslo (alebo iné identifikačné číslo) fyzickej osoby: ..................................... 

 

alebo 

 

(pre podnikateľa alebo inú právnickú osobu uveďte nasledovný text) 

ORGANIZÁCII: 

Názov organizácie (podnikateľa alebo inej právnickej osoby): 

 

.................................................................................................................................................................. 

Identifikačné číslo organizácie: ................................ 

Adresa organizácie (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec): 

 

................................................................................................................................................................... 

Názov obce, v ktorej má organizácia sídlo: ............................................................. 
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z r u š u j e 

 

Poznámka: Uveďte konkrétny text, v ktorom zrušíte buď len vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej 

mobilizácie alebo aj určenie organizácie ako subjektu HM. Text je potrebné upraviť v závislosti na predtým 

vydanom príkaze. 

 

Príklady možných formulácií: 

„vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie ................................. podľa § 5 písm. ...) zákona 

č. 179/2011 Z. z. (uveďte názov konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie a príslušného písmena 

v § 5 zákona č. 179/2011 Z. z.) nariadeného na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po 

vyhlásení núdzového stavu/výnimočného stavu/vojnového stavu/vypovedaní vojny
2
), ktoré bolo nariadené 

............................. (uveďte komu, napr. meno a priezvisko fyzickej osoby/názov organizácie) podľa príkazu 

č. ................... (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred tým vydaný). Dôvodom vydania tohto príkazu je 

ukončenie vykonávania uvedeného opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sa realizovalo v období 

krízovej situácie podľa príkazu č. ..................... zo dňa ........................ (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred 

tým vydaný a dátum jeho vydania).“ 

 

Súčasne sa rušia všetky povinnosti stanovené ................................. (uveďte kým) v rámci bodov č. ..... 

príkazu č. ....................... zo dňa ........................ (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred tým vydaný a dátum 

jeho vydania). 

 

Fyzickej osobe/Organizácii sa nebudú od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu uhrádzať žiadne 

výdavky za vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré bolo stanovené v príkaze 

č. .............................. (uveďte číslo príkazu)“ 

alebo 

„organizáciu ............................ (uveďte názov organizácie), ktorá bola príkazom ................... (uveďte názov 

subjektu HM, ktorý vydal príkaz) č. ...................... zo dňa .................... (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred 

tým vydaný a dátum jeho vydania) určená podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. ako 

subjekt hospodárskej mobilizácie. Táto nebude od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu naďalej 

určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie a nebude ani vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie 

stanové jej v príkaze č. ........................... (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred tým vydaný). Dôvodom 

vydania tohto príkazu je ukončenie vykonávania uvedeného opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sa 

realizovalo v období krízovej situácie podľa príkazu č. ...................... (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred 

tým vydaný). V stave bezpečnosti už nie je potrebné mať Vašu organizáciu určenú ako subjekt hospodárskej 

mobilizácie. 

 

Súčasne sa rušia všetky povinnosti stanovené ................................. (uveďte kým) v rámci bodov č. ..... 

príkazu č. ....................... zo dňa ........................ (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred tým vydaný a dátum 

jeho vydania). 

 

Organizácia ............................ (uveďte názov organizácie) upovedomí všetkých svojich 

subdodávateľov, ktorí zabezpečovali subdodávky, že organizácia bola zrušená ako subjekt hospodárskej 

mobilizácie a od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu neplní ďalej úlohy v oblasti hospodárskej 

mobilizácie. 

 
Organizácii ............................ (uveďte názov organizácie) sa nebudú od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto príkazu uhrádzať žiadne výdavky za vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré boli 

stanovené v príkaze č. .............................. (uveďte číslo príkazu, ktorý bol pred tým vydaný)“. 

 

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia uvedenej organizácii/fyzickej 

osobe.
4
) 

 

O d ô v o d n e n i e 
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Pri vydaní tohto príkazu bolo uplatnené ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod/§ 16 ods. 3 písm. c) 

tretí bod/§ 16 ods. 3 písm. d)/§ 16 ods. 4 písm. g)/§ 17 ods. 2 písm. c) tretí bod
5
) zákona č. 179/2011 Z. z., 

podľa ktorého má okresný úrad/ministerstvo/ostatný ústredný orgán štátnej správy/vyšší územný celok
1
) 

právo ............................................. (uveďte podrobnosti, napr. „zrušiť určené subjekty hospodárskej 

mobilizácie vo svojej pôsobnosti, vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie“). 

 

Fyzická osoba/Organizácia,
4
) ktorá bola určená na vykonávanie opatrenia/opatrení hospodárskej 

mobilizácie podľa § 5 písm. .....) (uveďte príslušné písmeno v § 5 zákona č. 179/2011 Z. z.) zákona 

č. 179/2011 Z. z. príkazom .................................. (uveďte koho) č. ...................... (uveďte číslo príkazu, ktorý 

bol pred tým vydaný) plnila úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie (môžete uviesť podrobnejšie dôvody, 

ktoré viedli k vydaniu príkazu). 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom podľa § 177 

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pričom podnet na 

jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. 

 

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 

1x organizácia alebo fyzická osoba,6) ktorej bol vydaný príkaz 

1x subjekt HM, v prospech ktorého bolo nariadené vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie 

1x ten, kto príkaz vydal 

1x okresný úrad v sídle kraja, ak príkaz vydal okresný úrad 

- ďalší zainteresovaný orgán, ktorého sa príkaz môže dotknúť 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

podpis 

 

   uveďte meno a priezvisko oprávnenej osoby 

 funkcia oprávnenej osoby 
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1) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- konkrétny názov príslušného okresného úradu 

- konkrétny názov príslušného ministerstva alebo iného ostatného ústredného orgánu štátnej správy 

- konkrétny názov príslušného vyššieho územného celku 
2) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- vyhlásenia núdzového stavu/ak bol pred tým vyhlásený núdzový stav, ak bol vyhlásený núdzový stav 

- vyhlásenia výnimočného stavu/ ak bol pred tým vyhlásený výnimočný stav, ak bol vyhlásený výnimočný stav 

- vyhlásenia vojnového stavu/ ak bol pred tým vyhlásený vojnový stav, ak bol vyhlásený vojnový stav 

- vypovedania vojny/ ak bola pred tým vypovedaná vojna, ak bola vypovedaná vojna 
3) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- podľa Čl. 2 (použije sa v prípade, ak bola pred tým vypovedaná vojna) 

- podľa Čl. 3 (použije sa v prípade, ak bol pred tým vyhlásený vojnový stav) 

- podľa Čl. 4 (použije sa v prípade, ak bol pred tým vyhlásený výnimočný stav) 

- podľa Čl. 5 (použije sa v prípade, ak bol pred tým vyhlásený núdzový stav) 
4) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- organizácii (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva podnikateľovi alebo inej právnickej osobe) 

- fyzickej osobe (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva fyzickej osobe) 
5
) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorému bol vydaný 

príkaz v období krízovej situácie ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy) 

- § 16 ods. 3 písm. c) tretí bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorému bol vydaný 

príkaz v období krízovej situácie okresným úradom) 

- § 16 ods. 3 písm. d) tretí bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorému bol vydaný 

príkaz v období krízovej situácie okresným úradom) 

- § 16 ods. 4 písm. g) (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorému bol vydaný príkaz v období 

krízovej situácie okresným úradom v sídle kraja) 

- § 17 ods. 2 písm. c) tretí bod (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva určenému subjektu HM, ktorému bol vydaný 

príkaz v období krízovej situácie vyšším územným celkom) 
6) v rámci označeného textu sa uvádza len jeden z možných textov: 

- uveďte konkrétny názov organizácie (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva podnikateľovi alebo inej právnickej osobe) 

- uveďte konkrétne meno a priezvisko fyzickej osoby (použije sa v prípade, ak sa príkaz vydáva fyzickej osobe) 


