
KLIENT

Správa  štátnych hmotných rezerv SR je 
ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej 
republiky pre úsek štátnych hmotných rezerv 
a pre koordináciu a metodické usmerňovanie 
opatrení na riešenie stavu ropnej núdze. 
Zabezpečuje tvorbu štátnej politiky, koncepčnú 
činnosť, hospodárenie so štátnymi hmotnými 
rezervami a ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona 
NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných 
rezervách. SŠHR má celoslovenskú pôsobnosť.

Projekt „Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí 
a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej 
dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv SR“

MOTIVÁCIA PROJEKTU

Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečuje poskytnutie pomoci a podpory počas krízových situácií a 
mimoriadnych udalostí. Má za úlohu pripraviť a poskytnúť materiálnu pomoc vo forme surovín, materiálov, 
výrobkov, strojov, zariadení, náradí a zásob, ako aj nehnuteľností na ich skladovanie a ochraňovanie. Ak chce 
pomáhať rýchlo, efektívne a cielene, musí vedieť, čo sa môže stať, musí vedieť, ako postupovať, ak sa naozaj 
niečo stane, a musí byť schopná postupovať a koordinovať svoju činnosť s inými tak, aby na miesto určenia 
dorazila pomoc, ktorá je naozaj potrebná, a aby dorazila včas.

PROJEKT

Projekt „Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v 
Správe štátnych hmotných rezerv“ bol schválený v rámci výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-27 - 27. na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná namodelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, 
monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor technických prostriedkov, nástrojov, údajov a opatrení, ktoré prispejú k 
vyššej efektívnosti rozhodovacieho procesu a komunikácie krízového manažmentu, a umožnia monitorovanie, 
vyhodnocovanie a riadenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v kompetencii SŠHR.

Cieľom informatizácie je vo všeobecnosti aj zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti štátnej správy. V prípade 
SŠHR SR zavedenie nových elektronických služieb prináša aj nový prístup k rozhodovaniu: 
• zlepšuje sa evidencia toho, za akým účelom, koľko, ako efektívne a nakoľko zmysluplne sa využívajú ŠHR, 
• je možné ďaleko presnejšie posúdiť potrebu poskytnutia pomoci a zariadiť, aby bola poskytnutá tým 
najvhodnejším spôsobom, a 
• otvárajú sa celkom nové možnosti výmeny údajov a prepojenia dát a funkcií s inými informačnými systémami 
verejnej správy. 



KOOPERÁCIA A KOORDINÁCIA

SŠHR SR ako súčasť systému krízového riadenia resp. podpora 
záchranného systému potrebuje spoľahlivú informáciu o tom, že 
existuje hrozba škody na majetku, na zdraví občana, na prírode 
alebo na inej pre spoločnosť významnej hodnote, alebo že sa už 
niečo stalo a že udalosť je taká veľká, že vyžaduje pomoc zo ŠHR. 
Takéto informácie je možné získať a vyhodnotiť len na základe 
spolupráce s inými inštitúciami, ktorá sa dnes už z časových 
dôvodov a vzhľadom na požiadavky na presnosť dát nezaobíde bez 
elektronickej komunikácie a automatizácie. Zároveň potrebuje mať 
vnútorné procesy nastavené tak, aby dokázala získané informácie 
rýchlo spracovať, skombinovať, vyhodnotiť, a následne konať. 

Vo svete krízového riadenia je kooperácia a koordinácia úplným 
základom úspešného zvládania kríz. V tejto súvislosti IS SŠHR SR 
ponúka nové služby priamo svojim najdôležitejším a najčastejším, 
resp. najvýznamnejším partnerom: orgánom krízového riadenia, 
vybraným orgánom štátnej správy, a ochraňovateľom.

ELEKTRONICKÉ PODPORNÉ NÁSTROJE

V prvej fáze boli identifikované potrebné údaje a informácie, ktoré sú 
využité pri plánovaní, monitorovaní a vyhodnocovaní mimoriadnych 
udalostí spojených s dôsledkami zmeny klímy. Po analýze údajov sú 
tieto zavedené do elektronických podporných nástrojov, napr.:

• nástroje pre evidenciu skladových zásob, 
• nástroje pre monitorovanie pohybu materiálu pri riešení 
mimoriadnych udalostí, 
• nástroje pre monitorovanie vyhodnocovania rizík pri vzniku 
mimoriadnych udalostí a pod. 

a sú spracované do komplexnej databázy pre ďalšie využitie v 
procese riadenia rizík a koordinácie záchranných činností SŠHR, 
vrátane systému pre monitorovanie a prognózovanie vzniku 
mimoriadnych udalostí a krízových situácií a následnú optimalizáciu 
zásob.

V systéme je vybudované prostredie pre modelovanie vývoja 
mimoriadnych udalostí a simulácie prípravných i zásahových aktivít 
SŠHR a subjektov zúčastňujúcich sa na poskytovaní materiálnej 
pomoci. V systéme sú vyhodnocované riziká a modelované 
scenáre možného vývoja ako podklad pre plánovanie a realizáciu 
preventívnych opatrení.

Merateľné ukazovatele projektu boli 
stanovené v prepojení na výstupy 
nasledovne:

• štruktúrovaná databáza pre potreby 
modelovania vývoja mimoriadnych 
udalostí, 

• monitorovania a vyhodnocovania 
rizík viazaných na zmenu klímy a 
jej dôsledkov ako východisko pre 
dotvorenie podporných nástrojov, ktoré 
s údajmi z databázy ďalej pracujú, 

• komplexný model vývoja 
mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy s účasťou SŠHR 
pozostávajúci z čiastkových modelov 
pre jednotlivé druhy udalostí podľa 
zostavenej kategorizácie, 

• systém monitorovania a 
vyhodnocovania rizík viazaných 
na zmenu klímy, ktoré súvisia s 
nastavením materiálovej, prepravnej a 
personálnej kapacity SŠHR pre prípad 
mimoriadnych udalostí.

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

ANALÝZA KRÍZOVÝCH ČINITEĽOV

Analýza krízových činiteľov sa zameria na identifikáciu rizík, ich pôvod a rozsah, spôsob, akým sa vzájomne 
ovplyvňujú a predpoveď dopadov prípadnej mimoriadnej udalosti (vrátane odhadu rolí a možností, ktoré musí 
pokryť SŠHR z pozície subjektu ochrany a záchrany). Analýza vzniku mimoriadnych udalostí sa zameriava na 
analýzu geografických, klimatických, demografických a ekonomických faktorov cieľového územia a na posúdenie 
hrozby a miery nebezpečenstva. Na základe takto identifikovaných faktorov sa definujú opatrenia pre krátkodobé 
i dlhodobé riešenia a modely ochrany, pre plánovanie, využitie a mobilizáciu dostupných kapacít, pre zostavenie 
plánov záchranných prác a koordinácie záchranných zložiek a pre plán zvýšenia informovanosti relevantných 
aktérov v prípade mimoriadnej udalosti. 

Od efektívnosti takto zostavených opatrení vrátane územného pokrytia a dostupnosti pomoci (čiže schopnosti 
zasiahnuť priamo v mieste vzniku udalosti) závisí rýchlosť a čas trvania zásahu, ako aj výška prípadných škôd. 
V neposlednom rade je nevyhnutné zabezpečiť návrh opatrení v súlade s návrhmi riešenia environmentálnych 
záťaží a ochrany prírody a krajiny, čo je možné len v spolupráci s ostatnými aktérmi na miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni s podporou zdieľania informácií o disponibilnej environmentálnej infraštruktúre a faktoroch 
potenciálneho environmentálneho ohrozenia.



Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky 
zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti 
krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. 

Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým 
pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných 
riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových 
aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a 
geoštatistického priestorového modelovania.

O SPOLOČNOSTI ESPRIT spol. s r.o. 
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identifikáciu rizík, ich pôvod a rozsah, spôsob, akým 
sa vzájomne ovplyvňujú a predpoveď dopadov 
prípadnej mimoriadnej udalosti (vrátane odhadu rolí 
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udalostí sa zameriava na analýzu geografických, 
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v súlade s návrhmi riešenia environmentálnych 
záťaží a ochrany prírody a krajiny, čo je možné 
len v spolupráci s ostatnými aktérmi na miestnej, 
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ZAPOJENIE EXTERNÝCH POUŽÍVATEĽOV

Z pohľadu architektúry do uvedených procesov 
vstupujú externí používatelia ako aj interní používatelia. 
Pre tento účel sú vybudované služby pre obe skupiny 
používateľov. Externí používatelia môžu využívať služby 
IS SŠHR prostredníctvom verejného portálu a interní 
používatelia majú  vytvorené moduly v internom portáli. 
Interný portál systému obsahuje najmä moduly:

• Evidenčné podporné nástroje – portál pre manažment 
skladových položiek, materiálových dokladov, registrov 
(závody, sklady, zostavy a i.)

• Dispečing – portál pre centrálne a operatívne riadenie 
procesov nakladania s majetkom a zásobami SŠHR
• Verejné obstarávanie – portál pre uskutočnenie 
zákaziek a manažment zákaziek

• Mapový portál – mapová prezentácia vybraných 
priestorových údajov s rozšíreniami podľa špecializácie 
na dispečing alebo modelovanie

Podporné nástroje SŠHR SR slúžia na realizáciu 
praktických úloh, no vytvárajú najmä monitorovacie 
a hodnotiace mechanizmy, ktoré pomôžu plánovať 
a vykonávať preventívne opatrenia pre riešenie kríz. 
Úspech implementácie IS SŠHR SR závisí od toho, ako 
intenzívne a ako zmysluplne sa budú využívať možnosti 
a funkcionality, ktoré poskytuje. Základom prípravy na 
krízové javy a schopnosti predvídať vznik a priebeh 
mimoriadnych udalostí je vzájomná výmena údajov a 
informácií.


