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Š t a t ú t 

 

KOMISIE  PRE  ROPNÚ  BEZPEČNOSŤ 
NESO (National Energy Strategy Organisation) 

 

v znení Dodatku č. 1 

 

 

Úvodné ustanovenie  

 

 

1. Tento štatút vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné zásady pre činnosť Komisie pre ropnú 

bezpečnosť (ďalej len „komisia“).1 

 

 

Článok I 

 

1. Komisia pre ropnú bezpečnosť je stálym poradným orgánom predsedu Správy štátnych hmotných 

rezerv Slovenskej republiky (ďalej len "Správa rezerv"). 

 

2. Komisia koordinuje činnosť orgánov štátnej správy a fyzických osôb a právnických osôb 

podnikajúcich v oblasti ťažby, výroby, dovozu, vývozu, nákupu, predaja, skladovania a distribúcie 

ropy a ropných výrobkov (ďalej len "podnikatelia") v predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze.  

 

 

Článok II 

 

Zloženie komisie a jej orgány 

 

 

1. Komisiu tvoria zástupcovia podnikateľov, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 

(ďalej len „Agentúra“), Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (ďalej len 

„SAPPO“) a vecne príslušných orgánov štátnej správy (Správy rezerv, Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Slovenskej obchodnej inšpekcie).  

 

2. Predsedom komisie je predseda Správy rezerv (ďalej len „predseda“). 

 

3. Členov komisie písomne menuje predseda zo zástupcov orgánov štátnej správy, z Agentúry,  

zo SAPPO a zo zástupcov podnikateľov delegovaných na požiadanie predsedu vecne príslušnými 

orgánmi štátnej správy a podnikateľmi.  

 

4. Člena komisie písomne odvoláva predseda po dohode s tými orgánmi štátnej správy, s Agentúrou,  

so SAPPO alebo s podnikateľmi, ktorí ho delegovali. 

 

5. V prípade, že člen komisie menovaný predsedom sa nemôže zúčastniť na zasadaní komisie, môže 

vecne príslušný orgán štátnej správy, Agentúra, SAPPO alebo podnikateľ písomne splnomocniť  

 

 

                                                 
1  Zákon č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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svojho zástupcu za člena komisie. O tejto skutočnosti informuje člen komisie vopred tajomníka 

komisie. 

 

6. Predseda pri menovaní za člena komisie dbá na to, aby zastúpenie orgánov štátnej správy 

a podnikateľov bolo paritné, a aby podnikatelia boli zastúpení podľa ich dôležitosti na trhu 

a v riadení ropnej núdze. 

 

7. Členovia komisie volia dvoch podpredsedov nadpolovičnou väčšinou hlasov. Jeden zástupca 

predsedu je volený z členov komisie delegovaných orgánmi štátnej správy a druhý z členov komisie 

delegovaných podnikateľmi.  

 

8. Predseda menuje tajomníka komisie. Tajomník komisie organizačne a administratívne zabezpečuje 

činnosť komisie. Tajomník nie je členom komisie, ale sa pravidelne zúčastňuje zasadaní komisie. 

Tajomník komisie je zamestnancom Správy rezerv, spravidla zamestnanec Odboru riadenia štátnych 

hmotných rezerv. 

 

 

Článok III 

 

Pôsobnosť komisie 

 

 

1. Komisia vo svojej činnosti koná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 

a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

2. Monitoruje a analyzuje: stav ropného trhu, stav ropnej bezpečnosti a hroziaci alebo akútny stav 

ropnej núdze. 

 

3. Pripravuje: 

- návrh opatrení na zamedzenie a prekonanie stavu ropnej núdze, 

- návrh opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov, 

- systém dobrovoľných ponúk a dopytov núdzovému riadiacemu tímu Medzinárodnej 

energetickej agentúry pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „IEA“). 

 

4. Spracováva: 

- postupy podnikateľov a orgánov štátnej správy v oblasti ropnej bezpečnosti, 

- núdzový plán na riešenie stavu ropnej núdze, 

- odporúčania podnikateľom pre zavádzanie opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných 

výrobkov a riešenie stavu ropnej núdze v súlade s požiadavkami IEA, 

- odporúčania predsedovi na zefektívnenie a objektivizáciu spracovania štatistického výkazníctva 

ropy a ropných výrobkov, 

- odporúčania na spravodlivé prideľovanie ropy na národnej úrovni a rovnoprávne 

a nediskriminačné zaobchádzanie s dodávateľmi a spotrebiteľmi počas stavu ropnej núdze. 

 

5. Zabezpečuje: 

- posudzovanie stavu spracovania štatistického výkazníctva a údajovej základne v oblasti ropnej 

bezpečnosti, 

- koordináciu so Správou rezerv pri vyplňovaní núdzových dotazníkov IEA a včasnom 

zhromažďovaní príslušných údajov počas hroziaceho alebo akútneho stavu ropnej núdze, 

- koordináciu prípravy a kontrolu plnenia opatrení na zamedzenie a prekonanie stavu ropnej 

núdze a opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov, 

- koordináciu na cvičeniach stavu ropnej núdze IEA v spolupráci so Správou rezerv, 

- koordináciu spracovania údajovej základne núdzového plánu pre riešenie stavu ropnej núdze, 

kompatibilitu zberných dát a komunikačné kanály medzi členmi,  
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- posudzovanie spolupráce s IEA a EÚ, či inými medzinárodnými organizáciami v oblasti ropnej 

bezpečnosti. 

 

 

Článok IV 

 

Zasadanie komisie 

 

 

1. Zasadanie komisie je neverejné. Členovia komisie sú zaviazaní mlčanlivosťou, pokiaľ ich predseda 

mlčanlivosti nezbaví. 

 

2. Zasadania komisie vedie predseda komisie, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje jeden 

z podpredsedov. Predseda komisie vykonáva kontrolu úloh. 

 

3. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

 

4. Každý člen má jeden hlas. 

 

5. Hlasovanie komisie je verejné, ak sa členovia komisie nedohodnú inak. 

 

6. Komisia rozhoduje hlasovaním, ktoré sa uvedie v písomnom zápise zo zasadania. V odôvodnených 

prípadoch je možné na základe rozhodnutia predsedu uskutočniť hlasovanie formou „per rollam“. 

V tomto prípade sa hlasovanie uskutočňuje elektronickou formou a musí byť bezodkladne 

potvrdené písomne. Výsledky hlasovania majú rovnakú výpovednú hodnotu ako hlasovania 

uskutočnené na zasadaniach komisie. O výsledkoch tohto hlasovania informuje predseda členov 

komisie elektronickou formou. 

 

7. Závery k bodom zasadania komisie sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov. 

 

8. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

9. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc. Závery zo zasadaní komisie vo vzťahu k štátnej správe  

i podnikateľom majú formu odporúčaní. 

 

10. Ak komisia rozhodne, že hrozí, alebo nastal stav ropnej núdze, informuje predseda o tomto 

rozhodnutí vládu Slovenskej republiky.  

 

11. Záznam zo zasadania vyhotovuje tajomník komisie. 

 

 

Článok V 

 

Organizačné ustanovenia 

 

 

1. Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Jej zasadanie zvoláva predseda. 

V odôvodnených prípadoch je možné na základe rozhodnutia predsedu uskutočniť zasadanie 

komisie online formou.  

 

2. V stave hroziacej ropnej núdze je predseda povinný operatívne zvolať zasadanie komisie. 
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3. Predseda je oprávnený prizvať na zasadanie komisie aj zástupcov iných orgánov a podnikateľov. 

 

4. Predseda je oprávnený zrušiť členstvo členovi komisie. 

 

5. Ktorýkoľvek z členov komisie môže dať predsedovi podnet na zvolanie komisie a navrhnúť jeho 

program. 

 

6. Pozvánka, program zasadania, príp. príslušná dokumentácia na zasadanie komisie musí byť členom 

doručená elekronicky najmenej 7 kalendárnych dní pred dňom zasadania, s výnimkou 

mimoriadneho zasadania v období hroziaceho alebo akútneho stavu ropnej núdze. 

 

7. Tajomník komisie vypracováva z každého zasadania písomný zápis, ku ktorému pripája prezenčnú 

listinu. Tajomník komisie zasiela zápis zo zasadania najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho 

uskutočnenia elektronicky všetkým členom komisie na doplnenie a odsúhlasenie. Písomný zápis po 

zapracovaní pripomienok členov komisie schvaľuje  predseda Správy rezerv. 

 

 

Článok VI 

 
Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia predsedom Správy rezerv. 

 

2. Zmeny a doplnky k štatútu schvaľuje predseda Správy rezerv formou číslovaného písomného 

dodatku. 

 

 

V Bratislave dňa 11.3.2021 

 

 

Schválil  

 

              Ing. Ján Rudolf, PhD. 

  predseda Správy štátnych hmotných rezerv 

       Slovenskej republiky 

 


