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Predhovor 

Katastrofy, či už prírodnej alebo priemyselnej povahy, 

závažným spôsobom zasahujú do fungovania spoločnosti 

a predstavujú negatívny fenomén, ktorý s narastajúcim vplyvom 

klimatických zmien má čoraz väčší vplyv na udržateľný rozvoj 

a prosperitu štátov. Ich rastúca pravidelnosť a intenzita ovplyvňujú 

súčasný vývoj nie len spoločenského života, ale i právnych debát o 

nevyhnutnosti reakcie medzinárodného a vnútroštátneho práva na 

katastrofy, odstraňovanie ich negatívnych dôsledkov a ochranu obetí. 

Žiadny štát nie je imúnny voči výskytu katastrof a to platí aj v prípade 

Slovenskej republiky, ktorá je z hľadiska druhu katastrof 

najvýraznejšie ovplyvnená náhlymi prírodnými katastrofami, 

konkrétne prívalovými povodňami, zosuvmi pôdy, suchom, požiarmi, 

veternými smršťami a snehovými kalamitami. V prípade výskytu 

katastrofy zohrávajú primárnu úlohu pri ochrane osôb a koordinácii 

záchranných operácií štátne orgány Slovenskej republiky. V prípade, 

že následky katastrof zjavne prekročia dostupné kapacity, 

predstavitelia štátu sú povinní vyhľadať pomoc u iných štátov, 

Organizácie Spojených národov, Európskej únie, Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy (ďalej aj „NATO“) a ďalších aktérov, 

ktorých počet v posledných rokoch výrazne narastá. Významné 

miesto medzi aktérmi zapájajúcimi sa do medzinárodnej reakcie na 

katastrofy zastáva Medzinárodné hnutie Červeného kríža a 

Červeného polmesiaca, ktoré spolu s národnými spoločnosťami 

Červeného kríža a Červeného polmesiaca pôsobí v takmer každom 

štáte sveta, čoho výsledkom je ich pravidelné participovanie na 

záchranných operáciách. Do záchranných a humanitárnych akcií sa 

zapájajú i mimovládne organizácie, ktoré predstavujú kľúčového 

poskytovateľa humanitárnej pomoci. Ich činnosť však nie je 

predmetom žiadneho uceleného právneho dokumentu, ktorý by ju 

reguloval. Predmetom predkladaného diela je návrh metodického 

postupu, ktorý upravuje činnosť mimovládnych organizácií pri 

katastrofách, ako aj ich spoluprácu so štátom postihnutým 

katastrofou, či slovník termínov nevyhnutný pre jednotné používanie 

pojmov v spojitosti s katastrofami. Slovenská i anglická verzia 

návrhu je predpokladom pre jeho využiteľnosť nie je len pre orgány 
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Slovenskej republiky a slovenské mimovládne organizácie, ale aj 

zahraničné mimovládne organizácie. Návrh metodického postupu je 

výsledkom riešenia projektu VVGS-2018-945: Návrh metodického 

postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v 

podmienkach Slovenskej republiky. 
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Foreword 

Disasters, whether natural or industrial, have a serious 

impact on the functioning of society and are a negative phenomenon 

which, with the increasing impact of climate change, is increasingly 

affecting the sustainable development and prosperity of States. Their 

increasing regularity and intensity affect the current evolution not 

only of social life, but also of legal debates on the necessity of 

responding to international and national disaster response, 

eliminating their negative consequences and protecting affected 

persons. No State is immune to the occurrence of disasters, and this 

also applies to the Slovak Republic, which is mostly affected by 

sudden natural disasters, namely floods, landslides, droughts, fires, 

windstorms and snow calamities. In the event of a disaster, the state 

authorities of the Slovak Republic have a primary role in the 

protection of persons and coordination of rescue operations. In the 

event that the consequences of disasters clearly exceed available 

capacities, state officials are obliged to seek assistance from other 

States, the United Nations, the European Union, the North Atlantic 

Treaty Organization (NATO) and other actors whose numbers have 

increased significantly in recent years. The International Federation 

of Red Cross and Red Crescent, together with the National Red Cross 

and Red Crescent Societies are operating in almost every country of 

the world, is a major player in the international disaster response, 

resulting in their regular participation in rescue operations. Non-

governmental organizations (hereinafter “NGOs”), which are key 

providers of humanitarian assistance, are also involved in rescue and 

humanitarian operations. Activities of the NGOs are not governed by 

any coherent legal source. The subject of this publication is the 

proposal of the methodological guidelines regulating the activities of 

NGOs in case of disaster, as well as cooperation with the state affected 

by the disaster, and the glossary of legal terms which need to be clear 

and unified in case of disaster. Slovak and English version of the 

proposal is basic precondition of its usability not only for the state 

organs of the Slovak republic and Slovak NGOs, but also for foreign 

NGOs. The Proposal of the methodological guidelines is the result of 

the research project VVGS-2018-945: Návrh metodického postupu 
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mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach 

Slovenskej republiky (The Proposal of the methodological guidelines 

for the non-governmental organisations in case of disaster in 

conditions of the Slovak republic). 
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I. NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU 
MEDZINÁRODNÝCH MIMOVLÁDNYCH 
ORGANIZÁCIÍ PRI REAKCII NA KATASTROFY 
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

I.1. Zapojenie mimovládnych organizácií do reakcie 

na katastrofy  

Mimovládne organizácie majú jedinečný charakter, z hľadiska 

ich kapacít a funkcií, ktoré vládam, medzinárodným organizáciám a 

súkromným podnikom chýbajú. Môžu totiž mobilizovať 

dobrovoľníkov a finančné prostriedky spôsobom, ktorý vlády 

nemôžu, pomáhajú navzájom prepojiť rôznych aktérov a poskytujú 

špecializované služby, ktoré komunity potrebujú pri obnove po 

katastrofe. Najčastejšie sa mimovládne organizácie podieľajú na 

dodávkach pitnej vody, jedla, liekov a zdravotníckych pomôcok, 

budovaní dočasných príbytkov, či poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Na druhej strane, súčasná medzinárodná 

a vnútroštátna právna úprava len v obmedzenej miere reflektuje 

narastajúcu úlohu medzinárodných mimovládnych organizácií pri 

poskytovaní humanitárnej pomoci v prípade katastrof. Absentuje 

jednoznačné vymedzenie úloh, práv a povinností medzinárodných 

mimovládnych organizácií, čo negatívne vplýva na poskytovanie 

pomoci. Zamestnanci medzinárodných mimovládnych organizácií sú 

najčastejšie konfrontovaní s časovo náročným procesom udeľovania 

víz, dočasného pobytu, uznávania odborného vzdelania, nepriznaním 

imunít a výsad potrebných pri rýchlom a efektívnom poskytovaní 

pomoci, či častými útokmi voči príslušníkom záchranných jednotiek, 

či ich výbave. Okrem toho majú medzinárodné mimovládne 

organizácie problém nadobudnúť právnu subjektivitu v štáte 

postihnutom katastrofou, ktorá by im umožňovala napríklad 

vytvorenie účtov v bankách, zamestnávanie miestnych obyvateľov, či 

možnosť sa právne brániť pred nezákonným postupom štátnych 

orgánov. Na druhej strane sú medzinárodné mimovládne 

organizácie, tak ako aj iní aktéri poskytujúci pomoc v prípade 
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katastrof, povinné dodržiavať princípy ľudskosti, nestrannosti, 

nezávislosti, neutrality a ich pomoc nesmie byť diskriminačná voči 

určitých skupinám osôb. Pri vymedzení práv, povinností a úloh 

medzinárodných mimovládnych organizácií brali autorky na zreteľ 

medzinárodné právo, predovšetkým medzinárodné právo reakcie na 

katastrofy, ktoré obsahuje značný objem právne záväzných 

a nezáväzných nástrojov, ktoré regulujú poskytovanie humanitárnej 

pomoci v čase katastrof. Okrem medzinárodného práva bola 

pozornosť venovaná právnym predpisom Európskej únie, NATO, ako 

aj vnútroštátnemu právnemu poriadku Slovenskej republiky.  

I.2. Právny základ  

Na úrovni medzinárodného práva neexistuje kodifikačný 

dohovor, ktorý by komplexne reguloval správanie štátov, ako aj iných 

aktérov poskytujúcich medzinárodnú pomoc v prípade katastrof. Na 

druhej strane možno registrovať roztrieštenú právnu úpravu 

medzinárodných multilaterálnych zmlúv, ktorých predmetom je 

zväčša konkrétny aspekt katastrof (napr. daňové a colné úľavy, 

poskytovanie telekomunikačných zariadení, poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti), prípadne sú aplikovateľné iba na 

konkrétny druh katastrofy (atómová alebo radiačná havária, 

priemyselné katastrofy). Je však potrebné dodať, že v dôsledku 

nepriznania medzinárodnoprávnej subjektivity medzinárodným 

mimovládnym organizáciám sa medzinárodné zmluvy uplatňujú iba 

medzi štátmi a medzinárodnými medzivládnymi organizáciami. 

Jedinú výnimku v tejto oblasti predstavuje Tamperský dohovor o 

poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a 

záchranné operácie, ktorý predstavuje prvú univerzálnu 

multilaterálnu zmluvu komplexne upravujúcu medzinárodnú 

spoluprácu medzi štátmi, medzinárodnými medzivládnymi 

organizáciami a mimovládnymi aktérmi.1  

                                                                 
1  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 

92/2005 Z.z. o podpísaní Tamperského dohovoru o poskytovaní 
telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie, 
čl. 3. 
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Obdobný nedostatok právnej úpravy je prítomný aj 

v regionálnych zmluvách, či v osobitných právnych aktoch 

regionálnych organizácií. Na úrovni Európskej únie funguje Európsky 

mechanizmus civilnej ochrany, ktorý však reguluje poskytovanie 

pomoci a spolupráce medzi štátmi a nie zapojenie medzinárodných 

mimovládnych organizácií. V rovnakom duchu je upravené 

poskytovanie pomoci aj v rámci členských štátov NATO. Analýza 

bilaterálnych zmlúv Slovenskej republiky v oblasti spolupráce 

a vzájomnej pomoci v prípade katastrofy iba v obmedzenom rozsahu 

spomína zapojenie národných humanitárnych organizácií,2 ktoré má 

významný dopad na uľahčenie, koordináciu a kvalitu poskytovanej 

pomoci.  

Okrem toho je na medzinárodnej úrovni prítomný značný 

počet právne nezáväzných dokumentov, ktoré sa snažia o uľahčenie 

poskytovania medzinárodnej humanitárnej pomoci v prípade 

katastrof. Na rozdiel od vyššie spomínaných prameňov 

medzinárodného práva sú v týchto dokumentoch prítomné 

odporúčania a usmernenia pre mimovládne organizácie. Ako príklad 

možno uviesť Operatívne usmernenia Medziagentúrneho stáleho 

výboru o ochrane osôb v prípade katastrof, Kódex správania sa 

Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 

a mimovládnych organizácií pri odstraňovaní následkov katastrof, 

Príručka Sphere, Usmernenia týkajúce sa vnútroštátneho uľahčenia a 

regulácie medzinárodnej pomoci pri odstraňovaní následkov katastrof 

a obnovy a na základe nich vypracovaný Vzorový zákon. Dôležitá 

udalosť vo vývoji medzinárodnej právnej úpravy v prípade katastrof 

nastala v roku 2016, kedy Komisia OSN pre medzinárodné právo 

prijala Návrh článkov o ochrane osôb v prípade katastrof.3 Cieľom 

Návrhu je uľahčiť prísun primeranej a účinnej reakcie na katastrofy 

a znížiť riziko výskytu katastrofy, tak aby boli splnené základné 

                                                                 
2  Zmienka o národných humanitárnych organizáciách nie je prítomná 

v zmluvách s Českou republikou, Poľskou republikou, Rakúskou 
republikou a Ukrajinou. 

3  UN General Assembly: Report of the International Law Commission, 2016, 
A/71/10, kapitola IV – Protection of persons in the event of disasters, ISSN: 
0251-822X. 
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potreby dotknutých osôb s plným rešpektovaním ich práv. 

Spomínaný dokument by v prípade jeho prijatia ako 

medzinárodného dohovoru bol určený okrem iného aj mimovládnym 

organizáciám. Návrh článkov bude predmetom rokovania Valného 

zhromaždenia OSN na jeho pravidelnom zasadnutí v roku 2020.4 

V prípade vnútroštátnej právnej úpravy Slovenskej 

republiky je badateľná absencia komplexného právneho rámca 

aplikovateľného v prípade katastrof, ktorý reflektuje nielen 

zapojenie vnútroštátnych orgánov, ale aj asistujúcich štátov, 

medzinárodných medzivládnych, či mimovládnych organizácií. Nejde 

o výnimočný stav, keďže značný počet štátov nemá právne upravenú 

reakciu na katastrofy. Napriek tomu však ide o nežiadúci jav, ktorý v 

prípade katastrofy spôsobuje, že medzinárodná pomoc je 

poskytovaná nekoordinovane, neefektívne a neadekvátne k 

potrebám obetí katastrof. Trendy naznačujú, že nárast počtu 

mimovládnych organizácií v tejto oblasti bude naďalej pokračovať, 

čo iba zvýrazní skutočnosť, že právna regulácia ich aktivít v prípade 

katastrof je nedostatočná. Návrh metodického usmernenia pre 

mimovládne organizácie ako reagovať v čase katastrofy v 

podmienkach Slovenskej republiky je preto jedinečným 

dokumentom (nie len) v podmienkach Slovenskej republiky a 

zároveň nevyhnutným pre zefektívnenie medzinárodnej pomoci 

poskytovanej v čase katastrof na území Slovenskej republiky.  

I.3. Cieľ Návrhu metodického postupu 

medzinárodných mimovládnych organizácií pri 

reakcii na katastrofy v podmienkach Slovenskej 

republiky 

Cieľom Návrhu metodického postupu medzinárodných 

mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy v podmienkach 

Slovenskej republiky je upraviť zásady spolupráce a dobrovoľného 

poskytovania medzinárodnej humanitárnej pomoci v prípade 

                                                                 
4  UN General Assembly: Protection of persons in the event of disasters, 

A/RES/73/209 z 20. decembra 2018. Dostupné online: 
https://undocs.org/en/A/RES/73/209.  

https://undocs.org/en/A/RES/73/209
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prírodných alebo priemyselných katastrof a vymedziť základné 

podmienky pomoci poskytnutej na základe žiadosti Slovenskej 

republiky alebo ponuky pomoci medzinárodnej mimovládnej 

organizácie. Okrem toho je cieľom metodického usmernenia 

vymedziť úlohy, práva a povinnosti medzinárodných mimovládnych 

organizácií s ohľadom na súčasnú medzinárodnú a vnútroštátnu 

právnu úpravu. Tento dokument je primárne určený štátnym 

orgánom Slovenskej republiky, ktoré sa ním môžu inšpirovať pri 

príprave budúcej právnej úpravy zameranej na reakciu na katastrofy 

z pohľadu zapojenia medzinárodných mimovládnych organizácií. 

Predkladaný metodický postup je výsledkom vedeckého projektu 

VVGS-2018-945: Návrh metodického postupu mimovládnych 

organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky, 

realizovaného s podporou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach.  

I.4. Štruktúra Návrhu metodického postupu 

medzinárodných mimovládnych organizácií pri 

reakcii na katastrofy v podmienkach Slovenskej 

republiky 

Návrh metodického postupu medzinárodných 

mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy v podmienkach 

Slovenskej republiky je tvorený šestnástimi článkami, ktoré tvoria tri 

hlavné časti, a to: 

1. Všeobecné princípy 

2. Základné povinnosti 

3. Poskytnutie humanitárnej pomoci Slovenskej republike v 

prípade katastrof 

V prvej časti („Všeobecné princípy“) sú uvedené princípy, 

ktorých dodržiavanie sú povinné zabezpečiť ako orgány Slovenskej 

republiky, tak jednotlivé medzinárodné mimovládne orgány. 

Poskytovanie humanitárnej pomoci osobám postihnutým 

katastrofou je podmienené predovšetkým princípmi ľudskosti, 

ľudskej dôstojnosti, nezávislosti, nestrannosti a humanitárnej 
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potreby, ktorá uznáva práva všetkých ľudí postihnutých katastrofou, 

predovšetkým právo na dôstojný život, právo na humanitárnu 

pomoc, právo na ochranu a bezpečnosť. V rámci všeobecných 

pricípov je osobitne vypracovaná úloha Slovenskej republiky 

a medzinárodných mimovládnych organizácií pri poskytovaní 

humanitárnej pomoci v prípade prírodných alebo priemyselných 

katastrof. Všetky medzinárodné mimovládne organizácie by mali 

zabezpečiť koordináciu svojich činností medzi sebou, ako aj vo 

vzťahu s národnými a miestnymi orgánmi Slovenskej republiky pri 

súčasnom rešpektovaní a zohľadnení príslušných mandátov. 

V druhej časti („Základné povinnosti“) sú vymedzené 

povinnosti Slovenskej republiky a medzinárodných mimovládnych 

organizácií, ako aj povinnosti týkajúce sa odklonu od plánovaného 

použitia zdrojov humanitárnej pomoci. Slovenská republika má 

zvrchované právo koordinovať, regulovať a monitorovať pomoc pri 

odstraňovaní následkov katastrof a pomoc pri obnove poskytovanú 

medzinárodnými mimovládnymi organizáciami na jej území v súlade 

s medzinárodným a vnútroštátnym právom. Slovenská republika 

a medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce humanitárnu 

pomoc by mali spolupracovať, aby zabránili nezákonnému zneužitiu, 

sprenevere alebo podvodom týkajúcim sa pomoci pri katastrofách. 

Tretia časť Návrhu metodického postupu medzinárodných 

mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy v podmienkach 

Slovenskej republiky („Poskytnutie humanitárnej pomoci Slovenskej 

republike v prípade katastrof“) je venovaná jednotlivým aspektom 

poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republike. Medzi tieto 

aspekty patrí: začatie a ukončenie poskytovania medzinárodnej 

pomoci pri katastrofách a počiatočná pomoc pri obnove pôvodného 

stavu, prekračovanie štátnych hraníc Slovenskej republiky, zapojenie 

záchranného personálu a špecialistov, tovaru a vybavenia, dopravy, 

poskytnutiu dočasnej vnútroštátnej subjektivity, koordinácia 

a riadenie záchranných operácií, zabezpečenie bezpečnosti 

medzinárodných mimovládnych organizácií, náhrada výdavkov 

a škôd súvisiacich s poskytovaním pomoci a riešenie sporov medzi 
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Slovenskou republikou a medzinárodnou mimovládnou 

organizáciou.    

Súčasťou tejto publikácie je aj slovník pojmov, ktorý 

ozrejmuje význam termínov použitých v metodickom postupe. Pri 

tvorbe slovníka pojmov autorky vychádzali z vnútroštátnej právnej 

úpravy Slovenskej republiky, Terminologického slovníka krízového 

riadenia vypracovaného pod záštitou Bezpečnostnej rady Slovenskej 

republiky, ďalej súborom medzinárodných zmlúv, ktorej zmluvnou 

stranou je Slovenská republika, ako aj obdobnými slovníkmi, ktoré 

boli vypracované Medziagentúrnym stálym výborom, či inými 

orgánmi aktívne vystupujúcimi v prípade prírodnej alebo 

priemyselnej katastrofy. 
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METODICKÝ POSTUP MEDZINÁRODNÝCH 
MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ PRI REAKCII NA 
KATASTROFY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

Všeobecné princípy 

1. Všeobecné princípy pri poskytovaní humanitárnej pomoci 

v prípade katastrof 

 

1.1 Postihnutému obyvateľstvu bude poskytnutá humanitárna 

pomoc v súlade s princípom ľudskosti, ľudskej dôstojnosti 

a humanitárnej potreby, ktorá uznáva práva všetkých ľudí 

postihnutých katastrofou, predovšetkým právo na dôstojný 

život, právo na humanitárnu pomoc, právo na ochranu 

a bezpečnosť.  

1.2   Humanitárna pomoc sa poskytne bez ohľadu na rasu, 

vierovyznanie alebo štátnu príslušnosť príjemcov a bez 

nepriaznivého rozlišovania akéhokoľvek druhu. Poskytovaná 

humanitárna pomoc musí reflektovať potreby postihnutého 

obyvateľstva a musí byť dostupná v potrebnom čase.  

1.3  Humanitárna pomoc sa poskytne v súlade s princípmi 

nezávislosti a nestrannosti. Pomoc sa nebude využívať na 

podporu konkrétneho politického alebo náboženského 

hľadiska. 

1.4  Medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce 

humanitárnu pomoc rešpektujú kultúru a zvyky postihnutého 

obyvateľstva.  

1.5  Humanitárna pomoc posilňuje kapacity miestnych aktérov 

a vyhýba sa prehlbovaniu negatívnych následkov katastrof. 

1.6  Postihnutému obyvateľstvu má byť umožnený jednoduchý 

prístup k informáciám a právo podieľať sa na procesoch, ktoré 

sa ho týka.  
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2. Úloha Slovenskej republiky a medzinárodných 

mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej 

pomoci v prípade katastrof  

 

2.1  Slovenská republika má primárnu zodpovednosť za 

poskytnutie humanitárnej pomoci a ochrany osobám 

postihnutých katastrofou. Pri jej napĺňaní je povinná 

rešpektovať ľudské práva postihnutého obyvateľstva 

a poskytnúť im ochranu pred ich porušením medzinárodnými 

mimovládnymi organizáciami, ako aj pred sekundárnymi 

dopadmi katastrof.  

2.2 Medzinárodné mimovládne organizácie podieľajúce sa na 

bezprostrednej reakcii na katastrofy: 

a) poskytujú svoje služby na podporu osôb postihnutých 

katastrofami, ktoré potrebujú ochranu a humanitárnu 

pomoc, ak a do tej miery, do akej príslušné orgány 

Slovenskej republiky nie sú schopné alebo ochotné 

poskytnúť potrebnú humanitárnu pomoc; 

b) akceptujú, že ľudské práva sú základom humanitárnej 

činnosti. V prípade výskytu katastrof by preto mali za 

každých okolností rešpektovať ľudské práva osôb 

postihnutých katastrofami a zasadzovať sa o ich podporu a 

ochranu v plnom rozsahu. Takéto organizácie by nemali 

propagovať, aktívne sa zúčastňovať alebo iným spôsobom 

podporovať politiky alebo činnosti vedúce alebo 

pravdepodobne vedúce k porušovaniu alebo zneužívaniu 

ľudských práv; 

c) sú regulované týmto metodickým postupom pri svojich 

činnostiach, najmä pri monitorovaní a hodnotení situácie a 

potrieb postihnutých osôb, pri plánovaní, programovaní a 

realizácii svojich vlastných činností, ako aj pri začatí 

dialógu s vládnymi orgánmi Slovenskej republiky o 

povinnostiach štátu a zodpovednosti voči postihnutým 

osobám podľa medzinárodného práva a podpora ich 

činností; 

d) vykonávajú svoje činnosti v súlade so zásadami ľudskosti, 

nezávislosti, nestrannosti a neutrality; 
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e) sú zodpovední za svoje činnosti voči všetkým príslušným 

orgánom Slovenskej republiky, vrátane postihnutého 

obyvateľstva.  

2.3 Všetky príslušné medzinárodné mimovládne organizácie by 

mali zabezpečiť koordináciu svojich činností medzi sebou, ako 

aj vo vzťahu s národnými a miestnymi orgánmi pri súčasnom 

rešpektovaní a zohľadnení príslušných mandátov. 

2.4  Humanitárna pomoc by sa nemala využívať na iné ako 

humanitárne účely, napr. na dosiahnutie politických cieľov 

alebo na presmerovanie tovaru k osobám, ktoré ich 

nepotrebujú. 

Základné povinnosti 

3. Základné povinnosti Slovenskej republiky 

3.1  Slovenská republika má primárnu povinnosť pri 

zabezpečovaní znižovania rizika katastrof, pomoci pri 

odstraňovaní následkov katastrof a obnovy na jej území. 

Slovenský Červený kríž a domáci aktéri občianskej spoločnosti 

zohrávajú na domácej úrovni kľúčovú podpornú úlohu.  

3.2  Ak orgány Slovenskej republiky zistia, že situácia v prípade 

katastrofy presahuje vnútroštátne kapacity na zvládanie 

katastrof, mali by sa usilovať o medzinárodnú a/alebo 

regionálnu pomoc pri riešení potrieb osôb postihnutých 

katastrofou. 

3.3  Slovenská republika má zvrchované právo koordinovať, 

regulovať a monitorovať pomoc pri odstraňovaní následkov 

katastrof a pomoc pri obnove poskytovanú medzinárodnými 

mimovládnymi organizáciami na jej území v súlade s 

medzinárodným právom a príslušnou vnútroštátnou právnou 

úpravou.  

 

4. Základné povinnosti medzinárodných mimovládnych 

organizácií poskytujúcich pomoc 

4.1  Medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce pomoc 

a ich pracovníci by mali dodržiavať právne predpisy 

Slovenskej republiky a príslušné medzinárodné právo, 
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koordinovať svoje činnosti s vnútroštátnymi orgánmi a vždy 

rešpektovať ľudskú dôstojnosť osôb postihnutých 

katastrofou. 

4.2  Medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce pomoc 

by mali zabezpečiť, aby sa ich pomoc pri odstraňovaní 

následkov katastrof a pomoc pri počiatočnej obnove 

pôvodného stavu poskytovala v súlade so zásadami ľudskosti, 

neutrality a nestrannosti, a najmä:  

a) prioritou pomoci, ktorá sa odvíja od potreby postihnutého 

obyvateľstva; 

b) poskytovaním pomoci bez akéhokoľvek rozlíšenia (napr. 

pokiaľ ide o národnosť, rasu, etnický pôvod, náboženskú 

vieru, pohlavie, zdravotné postihnutie, vek a politické 

názory) osobám postihnutým katastrofou; 

c) poskytovaním pomoci bez toho, aby sa snažila podporovať 

konkrétny politický alebo náboženský smer z hľadiska 

zásahu do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky 

alebo získať komerčný zisk z charitatívnej pomoci; 

d) nepoužívaním pomoci ako prostriedku na 

zhromažďovanie citlivých informácií politickej, 

hospodárskej alebo vojenskej povahy, ktoré nie sú 

relevantné pre pomoc pri katastrofách alebo pri 

počiatočnej obnove pôvodného stavu. 

4.3  V najväčšej možnej miere by ich pomoc pri odstraňovaní 

následkov katastrof a počiatočná pomoc pri obnove 

pôvodného stavu mala tiež: 

a) reagovať na osobitné potreby žien a obzvlášť zraniteľných 

skupín, ktoré môžu zahŕňať deti, vysídlené osoby, staršie 

osoby, osoby so zdravotným postihnutím a osoby žijúce                   

s oslabujúcimi chorobami; 

b) byť primeraná potrebám osôb postihnutých katastrofou a 

v súlade s akýmikoľvek uplatniteľnými medzinárodnými 

normami kvality; 

c) byť koordinovaná s činnosťou ostatných relevantných 

miestnych a medzinárodných aktérov; 
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d) byť vykonaná s primeraným zapojením osôb postihnutých 

katastrofou, vrátane žien, mládeže a starších osôb, pokiaľ 

ide o návrh, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie 

aktivít súvisiacich s poskytovaním pomoci v prípade 

katastrof a počiatočnej obnovy pôvodného stavu; 

e) byť poskytovaná kvalifikovaným a primerane vyškoleným 

personálom; 

f) byť úmerná ich organizačným kapacitám; 

g) byť uskutočňovaná tak, aby sa minimalizovali negatívne 

vplyvy na miestne spoločenstvo, hospodárstvo, trhy práce, 

rozvojové ciele a životné prostredie; 

h) jej súčasťou by malo byť poskytovanie informácií 

o činnostiach a financovaní transparentným spôsobom. 

4.4 Medzinárodné mimovládne organizácie sú povinné odstrániť 

alebo zneškodniť akýkoľvek nežiadúci alebo nepoužitý tovar 

určený na poskytnutie pomoci, najmä ak predstavuje 

nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné 

prostredie.  

 

5. Povinnosti týkajúce sa odklonu od plánovaného použitia 

zdrojov humanitárnej pomoci 

5.1  Slovenská republika a medzinárodné mimovládne organizácie 

poskytujúce humanitárnu pomoc by mali spolupracovať, aby 

zabránili nezákonnému zneužitiu, sprenevere alebo 

podvodom týkajúcim sa pomoci pri katastrofách alebo tovaru, 

vybavenia alebo iných zdrojov a podľa potreby by mali začať 

konanie. 

5.2  Slovenská republika by mala použiť finančné prostriedky 

a prostriedky humanitárnej pomoci, ktoré jej boli poskytnuté 

a ktoré prijala v súvislosti s katastrofou, spôsobom, ktorý je v 

súlade s vyjadreným úmyslom, na ktorý boli poskytnuté. 
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Poskytnutie humanitárnej pomoci Slovenskej republike 
v prípade katastrof 

6. Začatie a ukončenie medzinárodnej pomoci pri 

katastrofách a počiatočná pomoc pri obnove pôvodného 

stavu 

6.1  Pomoc pri odstraňovaní následkov katastrof alebo pomoc pri 

počiatočnej obnove pôvodného stavu by sa mala začať iba so 

súhlasom Slovenskej republiky a v zásade na základe 

odvolania. Slovenská republika by mala byť schopná včas sa 

rozhodnúť, či bude alebo nebude požadovať pomoc pri 

katastrofách alebo pomoc pri počiatočnej obnove pôvodného 

stavu, a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi dotknutým 

subjektom. Aby sa prijalo toto rozhodnutie, Slovenská 

republika by mala bezodkladne posúdiť potreby a mala by 

zvážiť vykonanie spoločných hodnotení potrieb s OSN, EÚ a 

inými humanitárnymi organizáciami. 

6.2 Žiadosti a ponuky na pomoc by mali byť čo najkonkrétnejšie, 

pokiaľ ide o druh a množstvo tovaru, ako aj dostupné alebo 

požadované služby a odborné znalosti. Slovenská republika 

môže tiež uviesť, ktoré druhy tovaru a služieb, ktoré budú 

pravdepodobne ponúkané, nie sú potrebné. 

6.3  Slovenská republika sprístupní medzinárodným 

mimovládnym organizáciám informácie o vnútroštátnych 

zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré majú osobitný 

význam pre vstup a poskytovanie pomoci pri katastrofách 

alebo počiatočnej pomoci pri obnove počiatočného stavu. 

6.4 Príslušným orgánom Slovenskej republiky na vykonanie 

aktivít súvisiacich s poskytovaním humanitárnej pomoci je 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj 

„Ministerstvo vnútra“). Ministerstvo vnútra môže 

splnomocniť iné štátne orgány na žiadanie o pomoc alebo na 

prijímanie pomoci. 

6.5 Žiadosť o pomoc a ponuka pomoci sa podáva v písomnej alebo 

ústnej forme v slovenskom a v anglickom jazyku. 

6.6 Ministerstvo vnútra, prípadne iný splnomocnený orgán, v čo 

najkratšom možnom čase posúdi prijatie humanitárnej 
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pomoci ponúkanej medzinárodnou mimovládnou 

organizáciou a informuje ju o svojom rozhodnutí. 

6.7  Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek 

a/alebo špecialistov so zodpovedajúcou výbavou 

a poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných 

informácií. 

6.8 Ak Slovenská republika alebo medzinárodná mimovládna 

organizácia chce ukončiť poskytovanie pomoci, mala by 

poskytnúť náležité oznámenie. Po takomto oznámení by 

Slovenská republika a medzinárodná mimovládna organizácia 

mali navzájom konzultovať so zreteľom na vplyv takéhoto 

ukončenia na obyvateľstvo zasiahnuté katastrofou. Záchranné 

jednotky a špecialisti medzinárodnej mimovládnej 

organizácie sa bezodkladne vrátia späť na územie štátu, 

v ktorom je medzinárodná mimovládna organizácia 

registrovaná. 

 

7. Prekračovanie štátnej hranice Slovenskej republiky 

7.1 Príslušné orgány Slovenskej republiky sa vopred dohodnú 

s medzinárodnou mimovládnou organizáciou poskytujúcou 

pomoc na hraničnom priechode, na ktorom záchranné 

jednotky a špecialisti prekročia štátnu hranicu, na dátume 

a približnom čase prekročenia štátnej hranice, spôsobe 

príchodu a odchodu z územia Slovenskej republiky a dobe 

pobytu záchranných jednotiek a špecialistov na území 

Slovenskej republiky.  

7.2 Slovenská republika zabezpečí v prípade naliehavosti 

poskytnutia pomoci urýchlenú realizáciu formálnych 

náležitostí ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi 

Slovenskej republiky počas prekračovania štátnej hranice 

záchrannými jednotkami a špecialistami medzinárodnej 

mimovládnej organizácie. 

 

 

 

 



 25 
 

 

8. Záchranný personál a špecialisti 

8.1  Pokiaľ ide o záchranný personál a špecialistov poskytujúcich 

pomoc pri katastrofách a počiatočnej obnove pôvodného 

stavu, Slovenská republika by mala: 

a) udeľovať víza a všetky potrebné pracovné povolenia, v 

ideálnom prípade bez nákladov, obnoviteľné na jej území, 

na dobu nevyhnutnú na vykonanie opatrení na zmiernenie 

následkov katastrof alebo počiatočnú obnovu pôvodného 

stavu; 

b) pri operáciách zameraných na pomoc pri katastrofách sa 

zrieknuť alebo výrazne urýchliť udeľovanie takýchto víz a 

pracovných povolení; 

c) stanoviť zrýchlené postupy na dočasné uznávanie 

odbornej kvalifikácie zahraničného zdravotníckeho 

personálu, architektov a inžinierov, vodičských preukazov 

a iných typov preukazov a osvedčení, ktoré sú potrebné na 

vykonávanie funkcií pri zmierňovaní následkov katastrof 

alebo počiatočnej obnovy pôvodného stavu na dobu 

nevyhnutnú na vykonanie opatrení na pomoc pri 

katastrofách alebo počiatočnú obnovu; 

d) uľahčiť voľný vstup a voľný pohyb v oblasti zasiahnutej 

katastrofou a z nej, berúc do úvahy bezpečnosť 

záchranného personálu a špecialistov. 

8.2 Medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce pomoc 

by mali zvážiť, do akej miery je možné prostredníctvom 

náboru miestnych zamestnancov dosiahnuť ciele v oblasti 

odstraňovania následkov katastrof a napĺňania cieľov 

počiatočnej obnovy pôvodného stavu. 

 

9. Tovar a vybavenie 

9.1 Pokiaľ ide o pomoc pri katastrofách a počiatočnú obnovu 

pôvodného stavu, tovar a vybavenie vyvážané alebo dovážané 

medzinárodnými mimovládnymi organizáciami by mali byť:  

a) oslobodené od všetkých ciel, daní, alebo vládnych 

poplatkov; 
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b) oslobodené od všetkých vývozných, tranzitných a 

dovozných obmedzení; 

c) byť upravené zjednodušenými a minimalizovanými 

požiadavkami na dokumentáciu pre vývoz, tranzit a dovoz; 

d) zabezpečiť inšpekciu a prepustenie do režimu dočasného 

použitia mimo pracovných hodín a/alebo na iné miesto ako 

colný úrad podľa potreby, aby sa minimalizovalo 

oneskorenie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky; 

e)  upravené pravidlami povoľujúcimi spätný vývoz 

akéhokoľvek zariadenia alebo nepoužitého tovaru, ktorý 

medzinárodná mimovládna organizácia vlastní a chce si 

ponechať. 

9.2 S cieľom ťažiť z vyššie uvedeného tovaru a vybavenia by 

medzinárodné mimovládne organizácie mali v súlade s 

dohodnutými medzinárodnými normami primerane zabaliť, 

klasifikovať a označiť tovar a vybavenie na pomoc pri 

katastrofách a počiatočnej obnove pôvodného stavu a každá 

zásielka by mala obsahovať podrobné zoznamy jej obsahu. 

Okrem toho by mali kontrolovať všetok takýto tovar a 

vybavenie, aby zabezpečili jeho kvalitu, primeranosť pre 

potreby Slovenskej republiky a súlad s jej vnútroštátnym 

právom a medzinárodnými normami.  

9.3 Medzinárodné mimovládne organizácie majú zodpovednosť 

za odstránenie alebo zneškodnenie akéhokoľvek nežiaduceho 

a nepoužitého tovaru, najmä ak môže predstavovať hrozbu 

pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo pre životné prostredie. 

9.4 Slovenská republika by mala dočasne uznať zahraničnú 

registráciu a poznávacie značky, pokiaľ ide o vozidlá dovezené 

medzinárodnými mimovládnymi organizáciami v rámci 

pomoci pri katastrofách a počiatočnej pomoci pri obnove 

pôvodného stavu. 

9.5 Slovenská republika by sa mala zrieknuť alebo urýchliť 

udeľovanie akýchkoľvek uplatniteľných licencií a znižovať 

akékoľvek ďalšie prekážky vo využívaní, dovoze alebo vývoze 

telekomunikačných a informačných technologických 
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zariadení. Bez diskriminácie alebo nepriaznivého dopadu na 

domácich aktérov by Slovenská republika mala tiež poskytnúť 

(alebo v prípade potreby nabádať ostatných domácich 

aktérov, aby udeľovali) pomáhajúcim medzinárodným 

mimovládnym organizáciám prístup k šírke pásma, 

frekvenciám a použitiu satelitu na telekomunikáciu a prenos 

údajov spojených s operáciami na zmiernenie následkov 

katastrof. 

9.6 Slovenská republika by mala zmierniť právne a 

administratívne prekážky vývozu, tranzitu, dovozu a 

opätovného vývozu liekov a zdravotníckych pomôcok, v 

rozsahu, ktorý je v súlade s verejnou bezpečnosťou, 

vnútroštátnym a medzinárodným právom. Medzinárodná 

mimovládna organizácia by mala podniknúť všetky primerané 

kroky na zabezpečenie kvality a bezpečnosti všetkých týchto 

liekov a zariadení, najmä: 

a) akékoľvek lieky, ktoré dovážajú, by sa mali schváliť na 

použitie v Slovenskej republike; 

b) lieky, ktoré používajú pri svojich vlastných operáciách by 

mali byť: 

i. prepravované a udržiavané vo vhodných 

podmienkach na zabezpečenie ich kvality; a 

ii. chránené pred zneužitím. 

c) akékoľvek lieky, ktoré darujú iným aktérom v Slovenskej 

republike, by mali byť: 

i. najmenej dvanásť mesiacov od dátumu uplynutia 

ich spotreby po príchode; 

ii. prepravované a udržiavané vo vhodných 

podmienkach, aby sa zabezpečila ich kvalita; a 

iii. vhodne označené v jazyku zrozumiteľnom 

v Slovenskej republike medzinárodným názvom 

alebo generickým názvom, číslom šarže, liekovou 

formou, silou, menom výrobcu, množstvom v 

nádobe, podmienkami skladovania a dátumom 

exspirácie. 



 28 
 

 

9.7  Lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky sú dovezené 

na územie Slovenskej republiky výhradne na účel poskytnutia 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti a sú použité výhradne 

pod dozorom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu 

medzinárodnej mimovládnej organizácie poskytujúcej pomoc 

v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. Vedúci záchrannej jednotky predloží príslušnému 

colnému orgánu Slovenskej republiky zoznam liekov 

obsahujúcich omamné a psychotropné látky s uvedením ich 

názvu a množstva.  

9.8 Slovenská republika má právo kontrolovať použitie liekov 

obsahujúcich omamné a psychotropné látky na svojom území. 

Nespotrebované lieky obsahujúce omamné a psychotropné 

látky musia byť pod dohľadom colných orgánov Slovenskej 

republiky vyvezené späť na územie štátu registrácie 

medzinárodnej mimovládnej organizácie na základe dokladov 

potvrdzujúcich ich názov a množstvo.  

9.9 Slovenská republika by mala zvážiť, či je možné zmeniť alebo 

znížiť bežné požiadavky týkajúce sa dekontaminácie, zákazov 

a obmedzení dovozu a vývozu potravín poskytovaných 

medzinárodnou mimovládnou organizáciou pri záchranných 

akciách. 

9.10 Dovoz zbraní a streliva medzinárodnou mimovládnou 

organizáciou nie je dovolený. V súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky je povolený dovoz 

priemyselných trhavín a iniciátorov určených na záchranné 

činnosti.  

 

10.  Doprava 

10.1  Slovenská republika by mala bez zbytočného odkladu udeliť 

povolenie na rýchly prechod pozemných, námorných a 

leteckých vozidiel prevádzkovaných medzinárodnou 

mimovládnou organizáciou a v ideálnom prípade vzdať sa 

príslušných poplatkov. 

10.2 Slovenská republika poskytne lietadlám vykonávajúcim 

presun záchranných jednotiek a špecialistov, výbavy 
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a predmetov pomoci a na vykonávanie záchranných akcií, 

povolenie na prelety ponad svoje územie a na odlety a prílety 

na letiská používané na komerčnú leteckú prepravu na svojom 

území v súlade s platným letovým plánom bez povinnosti 

používať stanovené vstupné body, letové cesty a trate 

publikované v Leteckej informačnej príručke Slovenskej 

republiky a v súlade so zjednodušeniami platnými pre 

humanitárne lety. 

10.3 V prípade plánovaného použitia lietadiel medzinárodná 

mimovládna organizácia poskytujúca pomoc bezodkladne 

upovedomí príslušný orgán Slovenskej republiky alebo 

tranzitný štát a oznámi presné údaje o:  

a) názve prevádzkovateľa lietadla alebo leteckého dopravcu, 

ICAO kóde, čísle letu a druhu lietadla, mene a adrese 

zákazníka, 

b) krajine registrácie a registračnej značke lietadla, 

c) posádke, 

d) výbave a predmetoch pomoci nachádzajúcich sa na palube, 

e) dátume a približnom čase odletu, plánovanej trase, mieste, 

dátume a približnom čase pristátia. 

10.4 Medzinárodná mimovládna organizácia by mala byť 

oslobodená od poplatkov za prelet, letecké navigačné služby, 

dočasné prekračovanie hranice, pristátie, parkovanie, okrem 

poplatkov za služby pozemnej obsluhy, a štart na letisku. 

10.5 Slovenská republika bezodkladne vydá akékoľvek platné 

výstupné a vstupné víza pre prevádzkový personál takýchto 

dopravných prostriedkov. 

 

11.  Dočasná právna subjektivita medzinárodných 

mimovládnych organizácií 

11.1 Slovenská republika by mala medzinárodným mimovládnym 

organizáciám poskytujúcim pomoc pri vstupe alebo čo najskôr 

po ňom udeliť aspoň dočasné povolenie legálne pôsobiť na 

svojom území, aby mohli okrem iného využívať práva na 

otvorenie bankových účtov, uzatvárať zmluvy a lízingy, 

nadobúdať a scudzovať majetok a iniciovať súdne konania za 
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účelom poskytovania pomoci pri katastrofách a počiatočnej 

obnove pôvodného stavu. 

11.2 Medzinárodným mimovládnym organizáciám by sa malo tiež 

poskytnúť právo na bezplatný prevod potrebných finančných 

prostriedkov a mien do alebo zo Slovenskej republiky 

zákonnými prostriedkami a na získanie zákonných 

výmenných kurzov v súvislosti s ich pomocou pri katastrofách 

alebo počiatočnej obnove pôvodného stavu. 

11.3 Slovenská republika by mala medzinárodným mimovládnym 

umožniť, aby legálne zamestnávali a vypovedali zmluvy 

miestnych zamestnancov. 

 

12.  Koordinácia a riadenie záchranných činností 

12.1  Za koordináciu a riadenie záchranných činností sú 

zodpovedné príslušné orgány Slovenskej republiky v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

12.2 Pokyny pre záchranné jednotky alebo špecialistov 

medzinárodnej mimovládnej organizácie sa odovzdávajú 

výlučne vedúcim záchranných jednotiek alebo špecialistom, 

ktorí svojim podriadeným vydávajú príkazy konkretizujúce 

tieto pokyny. 

12.3 Slovenská republika je zodpovedná za distribúciu predmetov 

pomoci. 

12.4 Medzinárodné mimovládne organizácie poskytujúce 

humanitárnu pomoc by nemali vykonávať alebo zúčastňovať 

sa na nútenej evakuácii, pokiaľ bezprostredné alebo vážne 

ohrozenie života, fyzickej integrity alebo zdravia 

evakuovaných osôb nemožno odvrátiť bez zapojenia 

mimovládnych organizácií.  

 

13.  Bezpečnosť 

13.1 Slovenská republika by mala prijať vhodné opatrenia na 

riešenie bezpečnosti a ochrany personálu pri poskytovaní 

pomoci pri katastrofách a pri počiatočnej obnove pôvodného 

stavu. Takéto zabezpečenie sa týka najmä priestorov, 

zariadení, dopravných prostriedkov, vybavenia a tovaru 
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používaného v súvislosti s pomocou pri katastrofách alebo pri 

počiatočnej obnove pôvodného stavu. 

 

14.  Náhrada výdavkov 

14.1 Medzinárodná mimovládna organizácia poskytujúca pomoc 

nemá voči Slovenskej republike nárok na náhradu výdavkov za 

poskytnutú pomoc vrátane výdavkov vzniknutých 

spotrebovaním, poškodením alebo stratou výbavy, pokiaľ sa 

Slovenská republika a príslušná medzinárodná mimovládna 

organizácia nedohodnú inak.  

14.2 Slovenská republika poskytne na svoje vlastné náklady 

záchranným jednotkám a špecialistom medzinárodnej 

mimovládnej organizácie ubytovanie a stravovanie v období 

trvania záchranných akcií na území Slovenskej republiky.  

14.3 Slovenská republika by mala zvážiť, ak je to v jej silách a v 

maximálnej možnej miere za daných okolností, poskytnutie 

určitých služieb medzinárodným mimovládnym organizáciám 

za znížené alebo žiadne náklady, ktoré môžu zahŕňať: 

a) nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť; 

b) vnútroštátnu prepravu; 

c) využitie budov a pozemkov na kancelárske a skladové 

priestory; a 

d) používanie zariadení na manipuláciu s nákladom a 

logistickú podporu. 

14.4 Medzinárodná mimovládna organizácia zabezpečí poistenie 

členov záchranných jednotiek a špecialistov poskytujúcich 

pomoc. Náklady na poistenie budú započítané do celkovej 

výšky nákladov za poskytnutú pomoc. 

 

15.  Náhrada škôd 

15.1  Slovenská republika nahradí škodu medzinárodnej 

mimovládnej organizácií v prípade ujmy na zdraví, ako je 

zranenie, trvalé zdravotné následky alebo v prípade smrti 

člena záchrannej jednotky poskytujúceho pomoc alebo 

špecialistu, alebo v prípade straty alebo poškodenia majetku, 

ktoré sa vyskytnú počas poskytovania pomoci alebo 
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počiatočnej obnovy pôvodného stavu. Výška náhrady škody sa 

určí v každom jednotlivom prípade osobitne.  

15.2 Ak člen záchrannej jednotky medzinárodnej mimovládnej 

organizácie spôsobí na území Slovenskej republiky v súvislosti 

s poskytovaním pomoci škodu tretej osobe, zodpovednosť za 

škodu nesie príslušná medzinárodná mimovládna organizácia. 

15.3 Príslušné orgány Slovenskej republiky a medzinárodná 

mimovládna organizácia úzko spolupracujú a vymieňajú si 

potrebné informácie pri objasňovaní ujmy na zdraví alebo 

materiálnej škody, ku ktorým došlo v súvislosti 

s poskytovaním pomoci podľa tohto metodického postupu. 

 

16.  Riešenie sporov medzi Slovenskou republikou 

a medzinárodnou mimovládnou organizáciou 

16.1 V prípade sporu medzi Slovenskou republikou 
a medzinárodnou mimovládnou organizáciou týkajúceho sa 
poskytovania humanitárnej pomoci v prípade katastrof 
a počiatočnej obnovy pôvodného stavu, bude účastníkmi 
sporu vyriešený, pokiaľ možno pokojným spôsobom 
prostredníctvom konzultácií a rokovaní. 

16.2 Pokiaľ nebude možné spor vyriešiť do šiestich mesiacov od 
dátumu oznámenia vzniku sporu druhej strane, spor bude 
podľa voľby medzinárodnej mimovládnej organizácie 
postúpený:  
a) príslušnému okresnému súdu Slovenskej republiky, 

v obvode ktorého došlo ku vzniku katastrofy;  
b) arbitrážnemu tribunálu ustanovenému ad hoc, pokiaľ sa 

účastníci nedohodnú inak. Každá zo strán sporu dá svoj 
súhlas k postúpeniu sporov na medzinárodnú arbitráž. 
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Príloha I - Slovník pojmov 

Aktéri poskytujúci medzinárodnú pomoc – asistujúci štát alebo 
príslušná medzinárodná medzivládna organizácia alebo 
mimovládna organizácia alebo subjekt, ktorý poskytuje pomoc 
postihnutému štátu s jeho súhlasom. 

 
Evakuácia - komplex činností a opatrení, ktorý obsahuje prípravu a 

odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne materiálnych hodnôt z 
územia či objektu ohrozeného v dôsledku vzniku alebo trvania 
krízovej situácie.5 

 
Katastrofa – mimoriadna udalosť, ktorá môže byť prírodnej alebo 

priemyselnej povahy prejavujúca sa náhle alebo v podobe 
dlhodobých procesov, ktorá má za následok rozsiahle straty na 
ľudských životoch, veľké ľudské utrpenie, masové vnútroštátne 
alebo cezhraničné presídlenie, či značné materiálne alebo 
environmentálne škody, ktoré narušujú riadne fungovanie 
spoločnosti. 

 
Medzinárodná mimovládna organizácia – zoskupenie fyzických 

alebo právnických osôb vzniknuté z ich súkromnej iniciatívy, 
ktoré sú neziskovej povahy a činnosť ktorých prekračuje hranice 
štátu v rámci ktorého požívajú právnu subjektivitu.6    

 
Ochrana - koncepcia, ktorá zahŕňa všetky činnosti zamerané na 

dosiahnutie úplného dodržiavania práv jednotlivca v súlade so 
znením a duchom medzinárodných ľudských práv [a prípadne], 
utečeneckého a humanitárneho práva. Ochrana zahŕňa 
vytvorenie prostredia vedúceho k rešpektovaniu ľudských 
bytostí, prevenciu a/alebo zmiernenie okamžitých účinkov 
špecifického modelu zneužívania a obnovenie dôstojných 

                                                                 
5  Bezpečnostná rada Slovenskej republiky: Terminologický slovník 

krízového riadenia a zásady jeho používania, Bratislava, 2017, str. 10. 
Dostupné online: 
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-
uprava260919.pdf.  

6  KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), 
Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Košice: Wolters Kluwer, 2017, 
ISBN: 978-80-8168-743-3, str. 75. 

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
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životných podmienok prostredníctvom odškodnenia, reštitúcie a 
rehabilitácie.7 

 
Predmety pomoci – predmety zaslané medzinárodnou 

mimovládnou organizáciou a určené na bezplatné poskytnutie 
obyvateľstvu postihnutému dôsledkami prírodnej alebo 
priemyselnej katastrofy a/alebo na distribúciu medzi 
záchrannými zložkami Slovenskej republiky. 

 
Prírodná katastrofa – mimoriadna udalosť prírodnej povahy 

prejavujúca sa náhle alebo v podobe dlhodobých procesov, ktoré 
môžu byť geofyzikálneho, meteorologického, hydrologického, 
klimatologického, biologického alebo astronomického pôvodu 
(napr. zemetrasenie, povodne, zosuvy pôdy, tropické búrky, 
extrémne teploty, epidémie). 

 
Priemyselná katastrofa – mimoriadna udalosť priemyselnej povahy 

vyplývajúca z nekontrolovaného vývoja priemyselných činiteľov, 
ktoré vyplývajú z hromadnej výroby tovaru a služieb. 
Priemyselné činitele sa môžu vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze 
výrobného procesu vrátane ťažby, spracovania, výroby, prepravy, 
skladovania, použitia a zneškodnenia. Vo všeobecnosti zahŕňajú 
uvoľňovanie škodlivých látok (napr. chemikálií, rádioaktivity, 
genetických materiálov) alebo škodlivých úrovní energie z 
priemyselných zariadení do okolitého prostredia. 

 
Sekundárne dopady katastrof - sekundárne dopady prírodných 

katastrof môžu zahŕňať prírodné alebo fyzické vplyvy, ako sú 
zosuvy pôdy spôsobené silnými zrážkami alebo seizmickými 
aktivitami. Môžu tiež zahŕňať dopady počiatočnej katastrofy na 
priemyselné zariadenia a infraštruktúru, napr. poškodenie 
vodných hrádzí alebo poškodenie potrubí a chemických tovární, 
ktoré môžu spôsobiť únik nebezpečných materiálov, ktoré 
ohrozujú ľudské zdravie a životy.8 

 

                                                                 
7  Inter-Agency Standing Committee: Operational Guidelines on the 

Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, The Brookings – 
Bern Project on Internal Displacement, 2011, str. 58. Dostupné online: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGui
delines_IDP.pdf .  

8  Ibidem, str, 59.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
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Špecialista – osoba so zodpovedajúcou výbavou, ktorá vykonáva 
špecializované činnosti pri poskytovaní pomoci samostatne, 
v skupinách alebo v súčinnosti so záchrannou jednotkou, do 
ktorej môže byť začlenený. 

 
Tranzitný štát – štát, cez ktorého územie sa prepravujú záchranné 

jednotky, špecialisti, výbava a predmety pomoci na účel 
následného vstupu na územie Slovenskej republiky alebo späť na 
územie štátu, v ktorom má medzinárodná mimovládna 
organizácia sídlo. 

 
Výbava - materiál, technické prostriedky, dopravné prostriedky, 

vlastné zariadenia záchranných jednotiek a špecialistov, 
a predmety osobnej potreby členov záchranných jednotiek 
a špecialistov. 

 
Záchranná jednotka – skupina odborne pripravených osôb so 

zodpovedajúcou výbavou, ktorá je vyslaná medzinárodnou 
mimovládnou organizáciou na účel poskytnutia pomoci 
Slovenskej republike. 

 



 36 
 

 

Zoznam použitej literatúry 

 
1. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky: Terminologický 

slovník krízového riadenia a zásady jeho používania, 
Bratislava, 2017. Dostupné online: 
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky
-slovnik-uprava260919.pdf. 

2. Európska únia: Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii 
a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, uverejnené v Úradnom 
vestníku dňa 26. októbra 2012, C 326. 

3. Európska únia: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v 
oblasti civilnej ochrany, uverejnené v Úradnom vestníku dňa 
20. decembra 2013, L 347. 

4. Európska únia: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/420 z 13. marca 2019, ktorým sa mení 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1313/2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, 
uverejnené v Úradnom vestníku dňa 20. marca 2019, L 77 
I/1. 

5. International Federation of Red Cross and Red Crescent: The 
Code of Conduct for the International Red Cross and Red 
Crescent Movement and Non-Governmental Organisations 
(NGOs) in Disaster Relief, 1994. Dostupné online: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-
002-1067.pdf.  

6. International Federation of Red Cross and Red Crescent: The 
Checklist on the Facilitation and Regulation of International 
Disaster Relief and Initial Recovery Assistance, Ženeva, 2017. 
Dostupné online: https://media.ifrc.org/ifrc/wp-
content/uploads/sites/5/2017/12/IDRL-Checklist-EN-
LR.pdf.  

7. International Federation of Red Cross and Red Crescent: 
Guidelines for the domestic facilitation and regulation of 
international disaster relief and initial recovery assistance, 30. 
november 2007. Dostupné online: 
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-
IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf. 

8. International Federation of Red Cross and Red Crescent: 
Model Act for the Facilitation and Regulation of International 
Disaster Relief and Initial Recovery Assistance (with 

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IDRL-Checklist-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IDRL-Checklist-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IDRL-Checklist-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf


 37 
 

 

commentary), 2013. Dostupné online: 
http://www.refworld.org/docid/5242cee74.html.  

9. Inter-Agency Standing Committee: Human Rights and 
Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual 
on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster, 
Brookings – Bern Project on Internal Displacement, 2008. 
Dostupné online: 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools
_and_guidance/natural_disasters/spring_natural_disasters-
EN.pdf.  

10. Inter-Agency Standing Committee: Operational Guidelines on 
the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, 
The Brookings – Bern Project on Internal Displacement, 
2011. Dostupné online: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/Op
erationalGuidelines_IDP.pdf.  

11. International Civil Aviation Organization: International 
Standards and Recommended Practices: Annex 9 to the 
Convention on International Civil Aviation, Facilitation, 
Fifteenth Edition, 2017, ISBN: 978-92-9258-301-9. 
Dostupné online: 
https://www.icao.int/WACAF/Documents/Meetings/2018
/FAL-IMPLEMENTATION/an09_cons.pdf. 

12. KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a 
osobitná časť), Tretie, doplnené a prepracované vydanie. 
Košice: Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 978-80-8168-743-3. 

13. NATO: EAPC Policy on Enhanced Practical Cooperation in the 
Field of International Disaster Relief, 1998, EAPC(C)D(98)10. 
Dostupné online: 
https://www.nato.int/eadrcc/sop/sop_eadrcc/eadrcc_sop_
annex01.pdf. 

14. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 195/1993 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a 
o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach. 

15. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 177/1994 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, 
priateľských vzťahoch a spolupráci. 

16. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 166/1996 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v 

http://www.refworld.org/docid/5242cee74.html
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/natural_disasters/spring_natural_disasters-EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/natural_disasters/spring_natural_disasters-EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/natural_disasters/spring_natural_disasters-EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
https://www.icao.int/WACAF/Documents/Meetings/2018/FAL-IMPLEMENTATION/an09_cons.pdf
https://www.icao.int/WACAF/Documents/Meetings/2018/FAL-IMPLEMENTATION/an09_cons.pdf
https://www.nato.int/eadrcc/sop/sop_eadrcc/eadrcc_sop_annex01.pdf
https://www.nato.int/eadrcc/sop/sop_eadrcc/eadrcc_sop_annex01.pdf


 38 
 

 

oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych 
udalostiach. 

17. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 315/1997 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o 
spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách. 

18. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 373/1998 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a 
vzájomnej pomoci pri katastrofách. 

19. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 71/2000 Z.z. o prístupe Slovenskej republiky k 
Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu 
(pool) používaných v medzinárodnej preprave. 

20. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 87/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o 
medzinárodnej cestnej preprave. 

21. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 105/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o 
medzinárodnej cestnej preprave. 

22. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 345/2000 Z.z. o podpísaní Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o 
spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných 
katastrofách. 

23. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 421/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o 
medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov. 

24. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 94/2001 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou 
republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej 
pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 

25. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 214/2001 Z.z. o uzavretí Dohovoru o bezpečnosti 
personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého 
personálu. 

26. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 327/2001 Z.z. o prijatí Dohovoru o včasnom 
oznamovaní jadrovej havárie. 



 39 
 

 

27. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 328/2001 Z.z. o prijatí Dohovoru o pomoci v 
prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie. 

28. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 4/2002 Z.z. o podpísaní Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o 
cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo 
orgánmi. 

29. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 365/2002 Z.z. o prístupe Slovenskej republiky k 
Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia. 

30. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 739/2002 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a 
vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a 
iných závažných nehodách. 

31. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 122/2003 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o 
spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 

32. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 506/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru o 
cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. 

33. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 374/2004 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republikou a vládou Chorvátskej republiky o 
spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách. 

34. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 92/2005 Z.z. o podpísaní Tamperského dohovoru 
o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie 
katastrof a záchranné operácie. 

35. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 317/2010 Z.z. o uzavretí Dohovoru o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. 

36. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 4/2012 Z.z. o uzavretí Opčného protokolu k 
Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených 
národov a pridruženého personálu. 

37. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 165/2012 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a 
vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 



 40 
 

 

38. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky č. 131/2013 Z.z. o uzavretí 
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej 
Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných 
katastrofách. 

39. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky č. 212/2017 Z.z. o podpísaní 
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 
Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri 
mimoriadnych udalostiach. 

40. Sphere Association: The Sphere Handbook: Humanitarian 
Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 
Fourth Edition, Geneva, 2018, ISBN: 978-1-908176-400. 

41. UN Economic and Social Council: Strengthening of the 
coordination of emergency humanitarian assistance of the 
United Nations, ECOSOC Resolution 2004/50, 23. júl 2004, 
E/2004/INF/2/Add.2. Dostupné online: 
http://www.ifrc.org/docs/idrl/I577EN.pdf.  

42. UN General Assembly: Humanitarian assistance to victims of 
natural disasters and similar emergency situations, 14. 
december 1990, A/RES/45/100. Dostupné online: 
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r100.htm.  

43. UN General Assembly: International Cooperation on 
Humanitarian Assistance in the Field of Natural Disasters, 
from Relief to Development, A/RES/63/141, 11. decembra 
2008. Dostupné online: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A
/RES/63/141.  

44. UN General Assembly: Protection of persons in the event of 
disasters, A/RES/73/209 z 20. decembra 2018. Dostupné 
online: https://undocs.org/en/A/RES/73/209.   

45. UN General Assembly: Report of the International Law 
Commission, 2016, A/71/10, kapitola IV – Protection of 
persons in the event of disasters, ISSN: 0251-822X. Dostupné 
online: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/englis
h/a_71_10.pdf&lang=EFSRAC.  

46. UN General Assembly: Strengthening of the coordination of 
humanitarian emergency assistance of the United Nations, 19. 
december 1991, A/RES/46/182. Dostupné online: 
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm. 

http://www.ifrc.org/docs/idrl/I577EN.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r100.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/141
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/141
https://undocs.org/en/A/RES/73/209
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/a_71_10.pdf&lang=EFSRAC
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/a_71_10.pdf&lang=EFSRAC
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm


 41 
 

 

47. UN General Assembly: Strengthening emergency relief, 
rehabilitation, reconstruction and prevention in the aftermath 
of the Indian Ocean tsunami disaster, A/RES/63/137, 3. 
marec 2009. Dostupné online: 
https://undocs.org/A/RES/63/137. 

48. UN General Assembly: Strengthening of the Coordination of 
Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations, 
A/RES/63/139, 11. december 2008. Dostupné online: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A
/RES/63/1s39. 

49. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 25/1968 Zb. o 
Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy. 

50. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o 
Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na 
podklade karnetov TIR (Dohovor TIR). 

51. World Health Organization: International Health 
Regulations, Second Edition, Geneva, 2008, ISBN: 978-92-4-
158041-0. Dostupné online: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883
/9789241580410_eng.pdf;jsessionid=7554F47075B71863
C6A6356AF74A7F26?sequence=1. 

52. Zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.  

53. Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách 
mimo času vojny a vojnového stavu. 

54. Zákon č. 47/2012 Z.z. o civilnej ochrane  obyvateľstva. 

 

https://undocs.org/A/RES/63/137
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/1s39
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/1s39
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789241580410_eng.pdf;jsessionid=7554F47075B71863C6A6356AF74A7F26?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789241580410_eng.pdf;jsessionid=7554F47075B71863C6A6356AF74A7F26?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789241580410_eng.pdf;jsessionid=7554F47075B71863C6A6356AF74A7F26?sequence=1


 42 
 

 

II. PROPOSAL OF METHODOLOGICAL 
GUIDELINES FOR NON-GOVERNMENTAL 
ORGANISATIONS IN CASE OF DISASTER IN 
CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC 

 

II.1. Involvement of NGOs in disaster response 

NGOs are unique in terms of their capacities and functions, 

which governments, international organizations and private 

enterprises lack. They can mobilize volunteers and funding in a way 

that governments cannot, help interconnect different actors and 

provide specialized services that communities need in disaster 

recovery. Most often, NGOs are involved in the supply of drinking 

water, food, medicines and medical devices, building shelters, or 

providing health care. On the other hand, the current international 

and national legislation reflects to a limited extent the increasing role 

of international NGOs in providing humanitarian assistance in the 

event of disasters. There is no clear definition of the roles, rights and 

responsibilities of international NGOs, which has a negative impact 

on assistance delivery. The staff of international NGOs are most often 

confronted with the time-consuming process of granting visas, 

temporary residence, recognition of educational attainment, non-

recognition of the immunities and privileges required to provide 

rapid and effective assistance, or frequent attacks on, or equipment 

of, rescue teams. In addition, international NGOs have difficulty in 

gaining legal personality in a disaster-affected State, which would 

allow them, for example, to open bank accounts, employ local people, 

or legally defend themselves against unlawful action by public 

authorities. On the other hand, international NGOs, as well as other 

disaster relief actors, are obliged to respect the principles of 

humanity, impartiality, independence, neutrality and their assistance 

must not be discriminatory towards certain groups of persons. In 

defining the rights, responsibilities and tasks of international NGOs, 

the authors have taken into account international law, in particular 

international disaster response law, which contains a large number 

of legally binding and non-binding instruments that regulate the 
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provision of humanitarian assistance in the event of disasters. In 

addition to international law, attention was paid to European Union 

law, legal acts of NATO and national legislation of the Slovak Republic. 

 

II.2. Legal basis 

At the level of international law, there is no codification 

convention that comprehensively regulates the behavior of states as 

well as other actors providing international disaster relief. On the 

other hand, fragmented legislation of international multilateral 

treaties which mostly deals with a particular aspect of disasters (e.g. 

tax and customs concessions, provision of telecommunications 

equipment, health care) or can only be applied to a specific type of 

disaster (atomic or radiation accident, industrial disaster). However, 

it should be added that, as a result of not granting international 

personality to international NGOs, international treaties apply only 

between States and international intergovernmental organizations. 

The only exception in this area is the Tampere Convention on the 

provision of telecommunications resources for disaster relief and 

rescue operations, which is the first universal multilateral treaty 

comprehensively regulating international cooperation between 

States, international intergovernmental organizations and non-

governmental actors.9 

A similar lack of regulation is also present in regional treaties 

or in specific legal acts of regional organizations. The European Civil 

Protection Mechanism operates at the European Union level, but it 

regulates the provision of assistance and cooperation between States 

and not the involvement of international NGOs. The provision of 

assistance within NATO Member States is also regulated in the same 

spirit. The analysis of Slovakia's bilateral treaties in the field of 

cooperation and mutual assistance in the event of a disaster only 

mentions to a limited extent the involvement of national 

humanitarian organizations, which has a significant impact on the 

                                                                 
9  Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for 

Disaster Mitigation and Relief Operations, art. 3. 
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facilitation, coordination and quality of provided assistance.10 In 

addition, a significant number of non-binding documents are present 

at international level to facilitate international humanitarian relief in 

the event of disasters. In contrast to the sources of international law 

mentioned above, these documents contain recommendations and 

guidelines for NGOs. Examples include the Inter-Agency Standing 

Committee Operational Guidelines on the Protection of Persons in 

Situations of Natural Disasters, The Code of Conduct of the 

International Red Cross and Red Crescent and NGOs in disaster relief, 

the Sphere Handbook, Guidelines for the domestic facilitation and 

regulation of international disaster relief and initial recovery 

assistance and the Model Act drawn up therefrom. An important event 

in the development of international disaster response law occurred 

in 2016 when the UN Commission on International Law adopted the 

Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters.11 

The draft articles aim to facilitate an adequate and effective disaster 

response and to reduce the risk of a disaster, so as to meet the basic 

needs of the persons concerned, with full respect for their rights. If 

adopted as an international convention, the document would also be 

addressed to NGOs. The draft articles will be discussed by the UN 

General Assembly at its regular session in 2020.12 

In the case of the national legislation of the Slovak Republic, 

the absence of a comprehensive legal framework applicable in the 

event of disasters reflects not only the involvement of national 

authorities, but also the assisting states, international 

intergovernmental and non-governmental organizations. This is not 

a state of emergency, as a significant number of states do not have a 

regulated disaster response. Nevertheless, this is an undesirable 

                                                                 
10  Mention of national humanitarian organizations is not present in 

bilateral treaties with the Czech Republic, the Republic of Poland, the 
Republic of Austria and Ukraine. 

11  UN General Assembly: Report of the International Law Commission, 2016, 
A/71/10, kapitola IV – Protection of persons in the event of disasters, ISSN: 
0251-822X. 

12  UN General Assembly: Protection of persons in the event of disasters, 
A/RES/73/209 z 20. decembra 2018. Online: 
https://undocs.org/en/A/RES/73/209. 

https://undocs.org/en/A/RES/73/209
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phenomenon which, in the event of a disaster, causes international 

assistance to be provided in a coordinated, inefficient and inadequate 

way to the needs of disaster victims. Trends suggest that the increase 

in the number of NGOs in this area will continue, which will only 

highlight the fact that the legal regulation of their disaster activities 

is insufficient. The draft methodological guideline for non-

governmental organizations on how to respond in times of disaster 

under the conditions of the Slovak Republic is therefore a unique 

document (not only) in the conditions of the Slovak Republic and at 

the same time necessary to streamline international assistance 

provided 

 

II.3. Objective of the Proposal of methodological 

guidelines for non-governmental 

organizations in case of disaster in the 

conditions of the Slovak Republic 

The objective of the Proposal of methodological guidelines 

for non-governmental organizations in case of disaster in the 

conditions of the Slovak Republic is to identify the principles of 

cooperation and voluntary provision of international humanitarian 

assistance in the event of natural or industrial disasters. In addition, 

the methodological guidelines aim to define the roles, rights and 

responsibilities of international NGOs with regard to current 

international and national legislation. This document is primarily 

addressed to the state authorities of the Slovak Republic, which may 

be inspired by it in the preparation of future legislation on disaster 

response from the perspective of the involvement of international 

NGOs. The presented methodological guidelines are the result of the 

scientific project VVGS-2018-459: Proposal of methodological 

guidelines for non-governmental organizations in case of disaster in 

the conditions of the Slovak Republic. 
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II.4. Structure of the Proposal of 

methodological guidelines for non-

governmental organizations in case of 

disaster in the conditions of the Slovak 

Republic 

The Proposal of methodological guidelines for non-

governmental organizations in case of disaster in the conditions of 

the Slovak Republic consists of sixteen articles, which form three 

main parts, namely: 

1. General principles; 

2. Principle responsibilities; 

3. Providing humanitarian assistance to the Slovak 

Republic in the event of disasters. 

 

The first part (“General Principles”) lists the principles that 

both the Slovak Republic and international NGOs are obliged to 

ensure compliance with. The provision of humanitarian assistance to 

affected persons is based, in particular, on the principles of humanity, 

human dignity, independence, impartiality and humanitarian need, 

which recognizes the rights of all people affected by the disaster, in 

particular the right to dignity, right to humanitarian assistance, right 

to protection and security. In addition, the role of the Slovak Republic 

and international NGOs in providing humanitarian assistance in the 

event of natural or industrial disasters is specifically elaborated. All 

international NGOs shall ensure coordination of their activities with 

each other and with national and local authorities of the Slovak 

Republic, while respecting the respective mandates. 

The second part (“Principle responsibilities”) defines the 

responsibilities of the Slovak Republic and international NGOs, as 

well as the responsibilities regarding the diversion of the planned use 

of humanitarian assistance resources. The Slovak Republic has the 

sovereign right to coordinate, regulate and monitor disaster relief 

and rehabilitation assistance provided by international NGOs on its 

territory in accordance with international and national law. The 

Slovak Republic and international NGOs providing humanitarian 
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assistance shall cooperate in order to prevent unlawful misuse, 

misappropriation or fraud involving disaster relief. 

The third part of the Proposal of methodological guidelines 

for non-governmental organizations in case of disaster in the 

conditions of the Slovak Republic (“Providing Humanitarian Aid to 

the Slovak Republic in the Event of Disasters”) is ardent to individual 

aspects of providing humanitarian assistance to the Slovak Republic. 

These aspects include: the initiation and termination of international 

disaster relief and initial recovery assistance, crossing the national 

borders of the Slovak Republic, involving rescue personnel and 

specialists, goods and equipment, transport, providing temporary 

national subjectivity, coordinating and managing rescue operations, 

ensuring security to international NGOs, compensation of expenses 

and damages related to the provision of assistance and settlement of 

disputes between the Slovak Republic and the international NGO. 

A part of this publication is also a glossary of terms which 
clarifies the meaning of the terms used in the methodological 
guidelines. In creating the glossary, the authors were based on the 
national legislation of the Slovak Republic, the Terminological 
Dictionary of Crisis Management prepared under the auspices of the 
Security Council of the Slovak Republic, a set of international treaties 
to which the Slovak Republic is a party, as well as similar dictionaries 
drawn up by the Inter-Agency Standing Committee or other bodies 
active in the event of a natural or industrial disaster. 
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PROPOSAL OF METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR 
NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN CASE OF 
DISASTER IN CONDITIONS OF THE SLOVAK REPULIC  

General Principles 

1. General principles  in the provision of humanitarian 

assistance in the event of disasters  

1.1 The affected population will be provided with humanitarian 

assistance in accordance with the principles of humanity, 

human dignity and humanitarian need, which recognizes the 

rights of all people affected by the disaster, in particular the 

right to live in dignity, the right to humanitarian aid, the right 

to protection and security.  

1.2   Humanitarian assistance shall be granted irrespective of the 

race, religion or nationality of the beneficiaries and without 

unfavourable discrimination of any kind. The humanitarian 

assistance provided must reflect the needs of the affected 

population and be available in due time. 

1.3  Humanitarian assistance shall be granted in accordance with 

the principles of independence and impartiality. The 

assistance will not be used to support a specific political or 

religious perspective. 

1.4  International NGOs providing humanitarian assistance shall 

respect the culture and customs of the affected population. 

1.5  Humanitarian assistance strengthens the capacities of local 

actors and avoids deepening the negative consequences of 

disasters. 

1.6  The affected population should be given easy access to 

information and the right to participate in the processes that 

concern them. 

 

2. Role of the Slovak Republic and international NGOs in the 

provision of humanitarian assistance in the event of 

disasters  

2.1  The Slovak Republic has primary responsibility for the 

provision of humanitarian assistance and protection to 

persons affected by a disaster. In fulfilling it, it is obliged to 
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respect the human rights of the affected population and 

provide them with protection against their violation by 

international NGOs as well as from the secondary impacts of 

disasters. 

2.2  International NGOs involved in the immediate response to 

disasters: 

f) provide their services in support of persons affected by 

disasters in need of protection and humanitarian 

assistance, if and to the extent that the competent 

authorities of the Slovak Republic are unable or unwilling 

to provide the necessary humanitarian assistance; 

g) accept that human rights are fundamental to humanitarian 

action. Therefore, in the event of a disaster, they should in 

all circumstances respect the human rights of those 

affected by the disasters and promote their full support and 

protection. Such organizations should not promote, 

actively participate in or otherwise support policies or 

activities that lead or are likely to lead to human rights 

violations or abuses; 

h) are regulated by this methodological guidelines in their 

activities, in particular in monitoring and assessing the 

situation and needs of affected persons, in planning, 

programming and carrying out their own activities, and in 

establishing a dialogue with the governmental authorities 

of the Slovak Republic regarding the duties of the state and 

responsibilities for affected population in accordance with 

international law and support for their activities; 

i) carry out their activities in accordance with the principles 

of humanity, independence, impartiality and neutrality; 

j) are responsible for their activities towards all relevant 

authorities of the Slovak Republic, including the affected 

population. 

2.3  All relevant international NGOs should ensure coordination 

of their activities with each other and with national and local 

authorities, while respecting and recognizing the respective 

mandates. 
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2.4  Humanitarian assistance should not be used for non-

humanitarian purposes, for instance, to achieve political 

goals or to redirect goods to those who do not need them. 

Principle responsibilities 

3. Primary responsibilities of the Slovak Republic 

3.1  The Slovak Republic has a primary responsibility in ensuring 

disaster risk reduction, disaster relief and recovery in its 

territory. The Slovak Red Cross and domestic civil society 

actors play a key supporting role at the domestic level. 

3.2  If the authorities of the Slovak Republic find that a disaster 

situation exceeds national disaster management capacities, 

international and/or regional assistance should be sought to 

address the needs of affected persons. 

3.3  The Slovak Republic has the sovereign right to coordinate, 

regulate and monitor disaster relief and rehabilitation 

assistance provided by international NGOs in its territory in 

accordance with international law and relevant domestic 

law.  

 

4. Primary responsibilities of international NGOs providing 

assistance 

4.1  International NGOs providing assistance and their staff shall 

respect the legislation of the Slovak Republic and relevant 

international law, coordinate their activities with national 

authorities and always respect the human dignity of persons 

affected by a disaster. 

4.2  International NGOs providing assistance should ensure that 

their disaster relief and initial recovery assistance is 

provided in accordance with the principles of humanity, 

neutrality and impartiality, and in particular: 

a) the priority of the assistance, which depends on the needs 

of the affected population; 

b) provided without any adverse distinction (e.g. with regards 

to nationality, race, ethnic origin, religious belief, gender, 
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disability, age and political opinion) to persons affected by 

a disaster; 

c) provided without seeking to promote a specific political or 

religious aspect in terms of interference with the internal 

affairs of the Slovak Republic or to obtain commercial 

profit from charitable aid; 

d) it is not used as a means of collecting sensitive information 

of a political, economic or military nature that is not 

relevant for disaster relief or initial recovery. 

4.3  As far as possible, their disaster relief and initial recovery 

assistance should also be: 

a) responding to the specific needs of women and particularly 

vulnerable groups, which may include children, displaced 

persons, the elderly, persons with disabilities and persons 

living with debilitating diseases; 

b) adequate for the needs of persons with disabilities and in 

accordance with any applicable international quality 

standards; 

c) coordinated with other relevant local and international 

actors; 

d) carried out with appropriate involvement of affected 

persons, including women, youth and older people, in the 

design, implementation, monitoring and evaluation of 

disaster relief and initial recovery activities; 

e) provided by qualified and adequately trained staff; 

f) proportionate to their organizational capacity; 

g) implemented in such a way as to minimize negative 

impacts on the local community, the economy, labor 

markets, development objectives and the environment; 

e) information on activities and funding is provided in a 

transparent manner. 

4.4  International NGOs are obliged to remove or dispose of any 

unwanted or unused goods intended to provide assistance, 

in particular if they pose a danger to public health, safety or 

the environment. 
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5. Responsibilities regarding the departure from the 

planned use of humanitarian assistance resources 

5.1  The Slovak Republic and international NGOs providing 

humanitarian assistance should cooperate to prevent 

unlawful misuse, misappropriation or fraud involving 

disaster relief or goods, equipment or resources and should 

initiate proceedings as appropriate. 

5.2  The Slovak Republic should use the funds and humanitarian 

assistance provided to it in the context of the disaster in a 

manner consistent with the stated intention to which it was 

provided. 

Providing humanitarian assistance to the Slovak Republic in the 
event of disaster  

6. Initiation and termination of international disaster relief 

and initial recovery assistance  

6.1  Disaster relief or initial recovery assistance should only be 

initiated with the consent of the Slovak Republic and, in 

principle, on appeal. The Slovak Republic should decide in a 

timely manner whether or not to request disaster relief or 

initial recovery assistance and notify its decision without 

delay. In order to take this decision, the Slovak Republic 

should immediately assess needs and should consider 

carrying out joint needs assessments with the UN, the EU and 

other humanitarian organizations. 

6.2  Requests and offers for assistance should be as specific as 

possible in terms of the type and quantity of goods, as well as 

the services available or required and the expertise. The 

Slovak Republic may also indicate which types of goods and 

services that are likely to be offered are not necessary. 

6.3  The Slovak Republic shall make available to international 

NGOs information on national laws and regulations that are 

of particular importance for the entry and povision of 

disaster relief or initial recovery assistance. 
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6.4  The Ministry of the Interior of the Slovak Republic 

(hereinafter referred to as the “Ministry of the Interior”) is 

the competent authority of the Slovak Republic for carrying 

out activities related to the provision of humanitarian 

assistance. The Ministry of the Interior may authorize other 

State authorities to request or accept assistance. 

6.5  The request for assistance and the offer of assistance shall be 

submitted in writing or orally in Slovak and English 

language. 

6.6  The Ministry of the Interior or any other authorized body 

shall, as soon as possible, assess the acceptance of the 

humanitarian assistance offered by the international NGOs 

and inform it of its decision. 

6.7.  The assistance shall be provided particularly by seconding 

the rescue units and/or specialists with adequate 

equipment, by providing the objects of assistance or the 

information needed. 

6.8  If the Slovak Republic or an international NGO wishes to stop 

providing assistance, it should provide appropriate 

notification. Following such notification, the Slovak Republic 

and the international NGO should consult with each other on 

the impact of such termination on the population affected by 

the disaster. The rescue units and the specialists of the 

international NGO shall immediately return to the territory 

of the State in which the international NGO is registered.  

 

7. Crossing the state border of the Slovak Republic 

7.1 The competent authorities shall mutually agree beforehand 

with international NGO providing assistance on the border 

crossing point at which the rescue units and specialists cross 

the state border, the date and the approximate time of 

crossing of the state border, the manner of arrival to and 

departure from the territory of the Slovak Republic and the 

duration of stay of the rescue units and specialists on the 

territory of the Slovak Republic.   
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7.2 For the purpose of the immediacy of assistance provision the 

Slovak Republic shall provide accelerated implementation of 

formalities, established by national legislation, while the 

rescue units and specialists of international NGO providing 

assistance cross the state border.   

 

8. Rescue personnel and specialists  

8.1  As regards rescue personnel and specialists providing 

disaster relief and initial recovery, the Slovak Republic shall:  

a) issue visas and all necessary work permits, ideally without 

cost, renewable in its territory for the time necessary to 

implement disaster relief or initial recovery measures; 

b) the granting of such visas and work permits for disaster 

relief operations shall be waived or significantly 

accelerated; 

c)  establish accelerated procedures for the temporary 

recognition of the professional qualifications of foreign 

medical staff, architects and engineers, driving licenses and 

other types of licenses and certificates required to carry 

out disaster relief or initial recovery functions for the 

period necessary to implement disaster relief measures or 

initial recovery; 

d)  to facilitate free entry and free movement in and out of the 

disaster area, taking into account the safety of rescue 

personnel and specialists. 

8.2 International NGOs providing assistance should consider the 

extent to which disaster relief aims and the achievement of 

the initial recovery aims can be achieved through the 

recruitment of local staff. 

 

9. Goods and equipment 

9.1 As regards disaster relief and initial recovery, goods and 

equipment exported or imported by international NGOs shall 

be:  

a) exempt from all customs duties, taxes or government 

charges; 
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b) exempt from all export, transit and import restrictions; 

c) to simplify and minimize export, transit and import 

documentation requirements; 

d) ensure inspection and release for temporary admission 

outside working hours and / or to a place other than the 

customs office as necessary to minimize delays in 

accordance with the legislation of the Slovak Republic; 

e) authorize the re-export of any equipment or unused goods 

owned and retained by the international NGO. 

9.2 In order to benefit from the aforementioned goods and 

equipment, international NGOs shall, in accordance with 

agreed international standards, adequately pack, classify and 

label disaster relief and initial recovery goods and 

equipment, and each shipment should contain detailed lists. 

In addition, they should check all such goods and equipment 

to ensure their quality, adequacy for the needs of the Slovak 

Republic and compliance with its national law and 

international standards. 

9.3 International NGOs are responsible for the removal or 

destruction of any unwanted and unused goods, particularly 

if they may pose a threat to public health, safety or the 

environment. 

9.4 The Slovak Republic shall temporarily recognize foreign 

registration and license plates for vehicles imported by 

international NGOs as part of disaster relief and initial 

recovery assistance. 

9.5 The Slovak Republic shall renounce or accelerate the 

granting of any applicable licenses and reduce any other 

barriers to the use, import or export of telecommunications 

and information technology equipment. Without 

discrimination or adverse impact on domestic actors, the 

Slovak Republic shall also provide (or encourage other 

domestic actors, as appropriate) to assist international NGOs 

with access to bandwidth, frequencies and use of satellite for 

telecommunications and data transmission related to 

disaster mitigation operations.  
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9.6 The Slovak Republic shall reduce legal and administrative 

barriers to the export, transit, import and re-export of 

medicines and medical devices, to the extent that it is in 

accordance with public security, national and international 

law. The international NGO shall take all reasonable steps to 

ensure the quality and safety of all these medicines and 

equipment, in particular: 

a) any medical products which they import shall be approved 

for use in the Slovak Republic; 

b) the medicines they use in their own operations shall be: 

i. transported and maintained under appropriate 
conditions to ensure their quality; and 

ii. protected against abuse. 
c) any medicines that they donate to other actors in the 

Slovak Republic should be: 

  i)  at least 12 months from the date of expiry on 

arrival; 

  ii)  have been transported and maintained under 

appropriate conditions to ensure their quality; 

and 

iii) suitably labelled in a language understandable 

in the Slovak Republic by international name or 

generic name, batch number, pharmaceutical 

form, strength, name of the manufacturer, 

quantity in the container, storage conditions 

and expiry date. 

9.7  Medicines containing narcotic drugs and psychotropic 

substances shall be imported into the territory of the Slovak 

Republic solely for the purpose of providing emergency 

medical care and are used exclusively under the supervision 

of qualified medical personnel of an international NGO 

providing assistance in accordance with the legal regulations 

in force in the Slovak Republic. The head of the rescue unit 

shall submit to the competent customs authority of the 

Slovak Republic a list of drugs containing narcotic drugs and 

psychotropic substances with their name and quantity. 
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9.8 The Slovak Republic has the right to control the use of drugs 

containing narcotic drugs and psychotropic substances in its 

territory. Unused medicinal products containing narcotic 

drugs and psychotropic substances must be exported to the 

territory of the State of registration of an international NGO 

under the supervision of the customs authorities of the 

Slovak Republic on the basis of documents confirming their 

name and quantity. 

9.9 The Slovak Republic should consider whether it is possible 

to change or reduce the current requirements for 

decontamination, prohibitions and restrictions on the 

import and export of food provided by an international NGO 

in relief operations. 

9.10 The import of arms and ammunition by an international non-

governmental organization is not permitted. In accordance 

with the valid legal regulations of the Slovak Republic, the 

import of industrial explosives and initiators intended for 

rescue activities is allowed. 

 

10. Transportation  

10.1  The Slovak Republic should, without undue delay, authorize 

the rapid passage of land, sea and air vehicles operated by an 

international NGO and ideally waive the relevant charges. 

10.2 The Slovak Republic shall authorize aircrafts carrying rescue 

units and specialists, equipment and objects of assistance 

and for rescue operations to fly over its territory and for 

departures and arrivals at airports used for commercial air 

transport in its territory in accordance with the current flight 

plan without obligation to use specified entry points, air 

routes and routes published in the Aeronautical Information 

Manual of the Slovak Republic and in accordance with the 

simplifications applicable to humanitarian flights. 

10.3 In case of planned use of aircraft, the international NGO shall 

promptly notify the competent authority of the Slovak 

Republic or the State of transit thereof without any delay and 

notify the accurate data on: 
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a) name of aircraft operator or air carrier, the ICAO code, 

number of flight and type of aircraft, the name and address 

of the customer; 

b) nationality and registration mark of the aircraft; 

c) aircraft crew; 

d) equipment and objects of assistance on board; 

e) date and estimated time of departure, scheduled route, 

place, date and estimated time of arrival. 

10.4 International NGO shall be exempted from charges for flight, 

air navigation services, temporary border crossing, landing, 

parking, except for ground handling charges, and the take-off 

at the airport. 

10.5  The Slovak Republic shall immediately issue any valid exit 

and entry visas for the operating personnel of such means of 

transport. 

 

11. Temporary legal personality of international NGOs 

11.1 The Slovak Republic shall grant, or as soon as possible, to 

international NGOs providing assistance at least a 

provisional permit to legally operate in its territory in order 

to enjoy, inter alia, the rights to open bank accounts, enter 

into contracts and leasing, acquire and dispose of assets 

disaster relief and initial recovery procedures. 

11.2  International NGOs should also be granted the right to free 

transfer of necessary funds and currencies to or from the 

Slovak Republic by legal means and to obtain legal exchange 

rates in connection with their disaster relief or initial 

recovery. 

11.3  The Slovak Republic shall allow international NGOs to legally 

employ and terminate contracts of local employees. 

 

12. Coordination and management of the rescue operations 

12.1  The competent authorities of the Slovak Republic are 

responsible for the coordination and management of rescue 

activities in accordance with the applicable legal regulations. 
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12.2 Instructions to rescue units or specialists of an international 

NGO shall be transmitted solely to heads of rescue units or 

specialists who issue orders to their subordinates which 

specify these instructions. 

12.3 The Slovak Republic is responsible for the distribution of 

assistance items. 

12.4 International NGOs providing humanitarian assistance 

should not engage in or participate in forced evacuation 

unless the immediate or serious threat to the life, physical 

integrity or health of the evacuees cannot be averted without 

the involvement of NGOs. 

 

13. Security 

13.1 The Slovak Republic should take appropriate measures to 

address the safety and protection of personnel in the 

provision of disaster relief and initial recovery. Such security 

shall relate in particular to premises, equipment, means of 

transport, equipment and goods used in connection with 

disaster relief or initial recovery. 

 

14. Reimbursement of costs  

14.1 The international NGO providing assistance shall not be 

entitled for the reimbursement of the costs for the assistance 

provided including the costs raised by depletion, damage or 

loss of the equipment from the Slovak Republic, unless the 

Slovak Republic and international NGO agree otherwise. 

14.2 At its own expense, the Slovak Republic shall provide rescue 

units and specialists of an international NGO with 

accommodation and alimentation for the duration of the 

rescue operations in the territory of the Slovak Republic. 

14.3 The Slovak Republic shall consider, as far as it is possible and 

to the maximum extent possible in the circumstances, 

providing certain services to international NGOs at reduced 

or no cost, which may include: 

a) necessary healthcare; 

b) domestic transport; 
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c) use of buildings and land for office and warehouse space; 

and 

d) the use of cargo handling and logistical support equipment. 

14.4.  International NGO shall provide insurance for members of 

rescue teams and specialists providing assistance. Insurance 

costs will be included in the total cost of the assistance 

provided. 

 

15. Compensation for damage 

15.1 The Slovak Republic shall pay compensation to international 

NGOs in case of bodily harm such as injury, permanent health 

consequences or in case of death of a member of the rescue 

unit or specialist, or in case of loss or damage of property, 

which occurred while providing the assistance or initial 

recovery. The amount of damages shall be determined on a 

case-by-case basis. 

15.2 If a member of the rescue unit of an international NGO causes 

damage to a third party in the territory of the Slovak 

Republic in connection with the provision of assistance, the 

respective international NGO shall be held responsible for 

the damage. 

15.3  The competent authorities of the Slovak Republic and an 

international NGO shall closely cooperate and exchange the 

necessary information in order to clarify the bodily harm or 

material damage that has occurred in connection with the 

provision of assistance under this methodological 

procedure. 

 

16. Dispute settlement between the Slovak Republic and an 

international NGO  

16.1 In the event of a dispute between the Slovak Republic and an 
international NGO concerning the provision of humanitarian 
assistance in the event of disasters and initial recovery, the 
dispute shall be settled by the parties to the dispute, 
preferably in a friendly manner, through consultations and 
negotiations. 
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16.2 If it is not possible to settle the dispute within six months of 
the date on which the dispute was notified to the other party, 
the dispute shall, at the option of the international NGO, be 
referred to: 

a) the competent district court of the Slovak Republic in 
which the disaster occurred; 

b) an ad hoc arbitral tribunal, unless the Parties agree 
otherwise. Each of the parties to the dispute shall give its 
consent to refer the disputes to international arbitration. 
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Annex I - Glossary 

Actors providing international assistance – the assisting State or 
the relevant international intergovernmental organization or 
non-governmental organization or entity providing assistance to 
the affected State with its consent. 

 

Disaster – an extraordinary event, which may be of a natural or 

industrial nature, manifesting suddenly or in the form of long-

term processes, resulting in widespread loss of human life, severe 

human suffering, massive national or cross-border relocation, or 

significant material or environmental damage that interferes with 

society. 

 
Equipment – material, technical means, means of transport, the own 

facilities of the rescue units and specialists, and the objects of 
personal need of members of the rescue units and specialists. 

 
Evacuation – complex of activities and measures, which includes the 

preparation and removal of endangered persons, animals or 
material values from the territory or object endangered due to the 
occurrence or duration of a crisis situation.13 

 
Industrial disasters – extraordinary event following the 

uncontrolled development of industrial factors resulting from the 
mass production of goods and services. Industrial factors can 
occur at any stage of the production process, including mining, 
processing, manufacturing, transportation, storage, use and 
disposal. In general, they involve the release of harmful 
substances (e.g. chemicals, radioactivity, genetic materials) or 
harmful levels of energy from industrial installations into the 
environment. 

 
International non-governmental organization - a set of natural or 

legal persons arising from their private initiative, which are non-

                                                                 
13  Bezpečnostná rada Slovenskej republiky: Terminologický slovník 

krízového riadenia a zásady jeho používania, Bratislava, 2017, p. 10. 
Online: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-
slovnik-uprava260919.pdf. 

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7616_terminologicky-slovnik-uprava260919.pdf
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profit-making and whose activity crosses the borders of the State 
in which they enjoy legal personality.14 

 
Natural disasters – extraordinary event of a natural character 

manifesting suddenly or in the form of long-term processes, 
which may be of geophysical, meteorological, hydrological, 
climatological, biological or astronomical origin (e.g. earthquake, 
floods, landslides, tropical storms, extreme temperatures, 
epidemics)  

 
Objects of assistance – objects transmitted by the international NGO 

and designated for free of charge provision to population affected 
by natural or industrial disaster and/or distribution among the 
rescue services of the Slovak Republic 

 
Protection – a concept that encompasses all activities aimed at 

obtaining full respect for the rights of the individual in accordance 
with the letter and spirit of international human rights [and 
where applicable], refugee and humanitarian law. Protection 
involves creating an environment conducive to respect for human 
beings, preventing and/or alleviating the immediate effects of a 
specific pattern of abuse, and restoring dignified conditions of life 
through reparation, restitution and rehabilitation.15 

 
Rescue unit – a group of trained persons with adequate equipment, 

who carries out specialized activities in providing assistance 
independently, in groups or in collaboration with rescue unit into 
which they may be integrated.  

 
Secondary impacts of natural disasters – secondary impacts of 

natural disasters can include natural or physical impacts such as 
landslides caused by heavy rainfall or seismic activity. They could 
also encompass impacts by the initial disaster on industrial 
installations and infrastructure, e.g. damage to hydro dams or 

                                                                 
14  KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), 

Third, amended and revised edition. Košice: Wolters Kluwer, 2017, ISBN: 
978-80-8168-743-3, p. 75. 

15  Inter-Agency Standing Committee: Operational Guidelines on the 
Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, The Brookings – 
Bern Project on Internal Displacement, 2011, p. 58. Online: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGui
delines_IDP.pdf.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
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damage to pipelines and chemical factories that may cause spills 
of hazardous materials which pose a threat to human health and 
lives.16 

 
Specialist – a person with appropriate equipment who performs 

specialized activities in providing assistance alone, in groups or in 
conjunction with a rescue unit to which he or she may be 
integrated.  

 
State of transit – the State, through the territory of which the rescue 

units, specialists, equipment and the objects of assistance are 
transported for the purpose of the following entry into the 
territory of the Slovak Republic or back to the territory of the State 
where the international NGOs has its headquarters. 

 
  

                                                                 
16  Ibidem, p. 59.  
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