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Dodatok č. 1  

k Štatútu Stálej medzirezortnej pracovnej komisie 
 

Článok II 

1. V článku II bod 1 štatútu sa vypúšťa text „tajomník komisie“.  

2. V článku II bod 2 sa text mení nasledovne:  

„Predsedom komisie je riaditeľ odboru riadenia štátnych hmotných rezerv Správy rezerv 

(ďalej len „predseda komisie“), ktorý riadi komisiu a zodpovedá za jej činnosť. Predsedu 

komisie vymenúva a odvoláva predseda Správy rezerv.“. 

3. V článku II bod 5 sa vypúšťajú členovia komisie a text sa mení nasledovne:  

„Členmi komisie sú zástupcovia: 

- Správy rezerv, 

- Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,  

- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

- Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

- Ministerstva obrany Slovenskej  republiky, 

- Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

- Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 

- Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

- Ministerstva financií Slovenskej republiky,  

- Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

- Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, 

- Združenia miest a obcí Slovenska, 

- Žilinskej univerzity v Žiline, 

- Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 

- Prezídia Hasičského a záchranného zboru.“ 

4. V článku II bod  6 sa vypúšťa čiarka za slovom „subjektov“ v prvej a druhej vete a za slovom 

„článku“. 

5. V článku II bod  7 sa vypúšťa čiarka za slovom „subjektov“.  

Článok IV 

6. V článku IV bod 2 sa vkladá veta:  

„V odôvodnených prípadoch je možné na základe rozhodnutia predsedu uskutočniť 

zasadanie komisie online formou.“ 

7. V článku IV bod 7 sa text mení nasledovne:  
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„Komisia rozhoduje hlasovaním, ktoré sa uvedie v písomnom zázname zo zasadania. V 

odôvodnených prípadoch je možné na základe rozhodnutia predsedu uskutočniť hlasovanie 

formou „per rollam“. V tomto prípade sa hlasovanie sa 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.“. 

8. V článku IV bod 8 sa slovo „Uznesenia“ nahrádza slovami „Závery k bodom zasadania“. 

9. V článku IV bod 10 sa vypúšťa text „a uznesenia“. 

 

Článok V 

10. V celom texte Štatútu sa pôvodné slovo „zasadnutie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom 

„zasadanie“ vo všetkých tvaroch. 

11. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia predsedom Správy 

rezerv. 

 

V Bratislave 25.03.2021 

 

Schválil: 

 

                Ing. Ján Rudolf, PhD. 

 predseda Správy štátnych hmotných rezerv  

                                              Slovenskej republiky 

 


