
Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 

č. KMCO-191-33/CO-2008 z 3. júna 2008, 
 

 
 ktorou sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými 

prácami 
 

 
 
Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní náhrad jednotlivých druhov  výdavkov 

v súvislosti so záchrannými prácami ustanovujem: 
 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Táto smernica upravuje podrobnosti o uplatňovaní náhrad jednotlivých druhov 

výdavkov, ktoré vznikli pri riadení a vykonávaní záchranných prác1) (ďalej len „výdavky“) počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie2) okrem povodňových záchranných prác3) fyzickej osobe, 
obvodnému úradu, obci alebo inej právnickej osobe. 

 
(2) Podmienkou uplatnenia náhrad výdavkov je, že vznikli v priamej súvislosti 

s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností nevyhnutných na zamedzenie 
šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti4). 

 
(3) Táto smernica sa nevzťahuje na náhradu škody, ktorá v súvislosti s mimoriadnou 

udalosťou vznikla na majetku právnickej osôby alebo fyzickej osôby, okrem 
a) prípadov použitia tohto majetku ako vecného plnenia5) alebo na základe objednávky na 

vykonanie záchranných prác, ktoré obvodný úrad priamo alebo prostredníctvom obce 
potreboval na to, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti,   

b) škody na nehnuteľnosti, ktorá vznikla vstupom osoby vykonávajúcej svoju právomoc 
alebo umiestnením technologického zariadenia civilnej ochrany, ak to bolo na zistenie 
a odstránenie následkov mimoriadnej udalosti nevyhnutné, 

c) náhrady vecnej škody. 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Výdavky  

                                                                    
1) § 3 ods. 6  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v znení neskorších predpisov, príloha č. 2 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania 
jednotiek civilnej ochrany. 

2) § 3b ods. 2, § 13 ods. 2, § 14 ods. 5 a § 15 ods. 1 písm. j)  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane  
obyvatel'stva v znení neskorších predpisov.         

3)  Vyhláška Ministestva životného prostredia Slovenskej republiky č. 387/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní     a uhrádzaní 
povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy 
ochrany pred povodňami. 

4)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
5)  § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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(1) Výdavky sa členia na výdavky, ktoré 
 
a) vznikli v súvislosti s mimoriadnou udalosťou nad rámec prác vykonávaných subjektami, 

ktoré sú na tento účel zriadené a zabezpečujú tieto činnosti v rámci svojich rozpočtov, 
 

b) vznikli právnickej osobe a fyzickej osobe vecným plnením alebo na základe objednávky 
na vykonanie záchranných prác a fyzickej osobe tiež osobnými úkonmi6) alebo na 
základe dohody o vykonaní prác. 

 
(2) Výdavkami podľa odseku 1 písm. a) sú výdavky, ktoré vznikli v priamej súvislosti 

s riadením záchranných prác, prípadne s použitím síl a prostriedkov v ich pôsobnosti alebo 
s použitím síl a prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb na základe ich vyžiadania na 
vykonávanie týchto prác, a to najmä 

a) mzdové výdavky členov riadiacich orgánov, výkonných pracovníkov  za prácu nadčas, 
prácu v sobotu a v nedeľu, prácu v noci a za nariadenú služobnú a pracovnú pohotovosť 

b) odvody do poistných fondov zo mzdových výdavkov podľa písmena a), 
c) cestovné náhrady členov riadiacich orgánov pri pracovných cestách vykonaných 

v priamej súvislosti s riadením záchranných prác7), 
d) výdavky na stravovanie8) a ubytovanie členov riadiacich orgánov, právnických osôb 

a fyzických osôb, 
e) výdavky na dopravu, telekomunikačné služby a  na rozmnožovacie práce, vykonané nad 

ich obvyklý rozsah pre potreby členov riadiacich orgánov, 
f) výdavky uvedené podľa písmen a)  až e) zvýšené o výdavky spojené s presunom 

a použitím materiálu, techniky a s ubytovaním základných záchranných zložiek 
integrovaného záchranného systému, ostatných zložiek integrovaného záchranného 
systému a policajných zložiek, 

 
(3) Výdavkami podľa odseku 1 písm. b) sa rozumejú výdavky spojené s plnením 

úloh, ktoré boli právnickej osobe alebo fyzickej osobe uložené obcou alebo obvodným 
úradom na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti. 

Čl. 3 
Uplatňovanie náhrad výdavkov 

 
(1) Výdavky súvisiace so záchrannými prácami uhrádza obec, obvodný úrad alebo Minister-

stvo vnútra Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu. 
 

(2) Po úhrade výdavkov obec požiada obvodný úrad o refundáciu výdavkov. 
 

(3) Žiadosť o refundáciu výdavkov obce a obvodného úradu po ich overení predloží obvod-
ný úrad Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Prílohou žiadosti sú súhrnné údaje o výdavkoch 
podľa príloh 1 až 4, uznesenie krízového štábu obvodného úradu (obce), vyhlásenie a odvolanie 
mimoriadnej situácie prednostom obvodného úradu alebo starostom obce, doklad o úhrade vzniknu-
tých výdavkov obce a obvodného úradu. 

 
(4) Objemy mzdových výdavkov, navrhnuté na úhradu sa dopĺňajú o prehľady počtov za-

mestnancov, ktorí sa podieľali na záchranných prácach, nimi odpracovaných hodín a formu realizá-
                                                                    
6) § 23 až 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení  neskorších predpisov.  
7) Zákon č. 283/2002 Z.z.. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
8) § 152  ods. 2  Zákonníka práce. 
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cie mzdových výdavkov, v ktorej sa samostatne uvádza práca nadčas, práca v sobotu a v nedeľu, 
práca v noci a výdavky  za nariadenú služobnú a pracovnú pohotovosť. 

 
(5) Súhrnné údaje o výdavkoch miestnych orgánov štátnej správy a obcí vyhotovuje obvod-

ný úrad. Celkové výdavky rozdeľuje na výdavky vynaložené  obvodným úradom a  na výdavky vy-
naložené samosprávami obcí, ktoré člení podľa jednotlivých obcí vo forme prehľadu podľa vzoru 
uvedeného v prílohe č.1. 

 
(6) Súhrnné údaje o počtoch osôb a nimi odpracovaných hodinách pri záchranných prácach 

sa vyhotovujú vo forme prehľadu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2. 
 
(7) Súhrnné údaje o počtoch použitej techniky a dobe jej použitia sa vyhotovujú  vo forme 

prehľadu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3. 
   
(8) Súhrnné údaje o výdavkoch spojených so záchrannými prácami, ktoré vznikli právnic-

kým osobám a fyzickým osobám na základe rozhodnutia alebo požiadavky obvodného úradu a obce 
sa vyhotovujú podľa prílohy č. 4. 

 
Čl. 4 

Určovanie výšky výdavkov a ich overovanie 
 

(1) Výšku výdavkov určuje subjekt, ktorý vykonal záchranné práce. 
 
(2) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia obvodného úradu 

alebo obce osobnými úkonmi, prácami na základe dohody o vykonaní prác alebo vecným plnením, 
činnosťami na základe objednávky na vykonanie prác  podieľali na záchranných prácach, vyhotovu-
jú po ich ukončení súpis vykonaných prác (vecného plnenia) a súvisiacich výdavkov podľa prílohy 
č. 4.  

 
(3) Overenie výdavkov vykonáva obvodný úrad podľa predložených účtovných dokladov. 

Overenú výšku výdavkov vrátane vlastných nákladov obvodného úradu schváli prednosta obvodné-
ho úradu. 

 
(4) Obec predkladá obvodnému úradu podklady na overenie výdavkov, ktoré vznikli obci, 

inej právnickej osobe a fyzickej osobe. Podkladmi sú najmä žiadosť o úhradu výdavkov v súvislosti 
so záchrannými prácami, účtovné doklady, vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, príkazy na 
vecné plnenie alebo na osobný úkon, údaje podľa príloh č.1 až 4 a doklad o úhrade vzniknutých vý-
davkov. 

 
(5) Pri overovaní sa zisťuje, či požiadavky na poskytnutie finančnej náhrady sú oprávnené, 

správne a primerané. Overovanie oprávnenosti, správnosti a  primeranosti finančnej náhrady sa vy-
konáva najmä kontrolou prvotných účtovných dokladov, miestnou obhliadkou a inými opatreniami, 
ktoré zabezpečia v maximálnej možnej miere objektivizáciu uplatňovanej finančnej náhrady.  

 
(6) Oprávnenosťou sa v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby rozumie existencia  úč-

tovného dokladu (objednávka na vykonanie záchranných prác, dohoda o vykonaní práce) vydaného 
oprávneným orgánom alebo rozhodnutia oprávneného orgánu, ktorý im určil osobné úkony alebo 
vecné plnenie, prípadne akt, ktorým boli osoby pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľnosti. 
U subjektov zriadených na účel vykonávania, riadenia alebo koordinácie záchranných prác sa tým 
rozumie konanie v rozsahu vymedzenej pôsobnosti.  
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(7) Správnosťou sa rozumie najmä preukázateľnosť všetkých uplatňovaných náhrad vý-
davkov a ich rozdelenie podľa platnej rozpočtovej skladby. Za preukázateľné sa považujú náhrady 
výdavkov doložené rozhodnutím oprávneného orgánu, ktorý určil osobné úkony, činnosti na zákla-
de dohody o vykonaní prác alebo vecné plnenie, činnosti na základe objednávky na vykonanie zá-
chranných prác, prípadne akt, ktorým boli osoby pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľ-
nosti. Správnosťou sa ďalej rozumie potvrdenie, že osobné úkony, činnosti na základe dohody 
o vykonaní prác alebo vecné plnenie, činnosti na základe objednávky na vykonanie záchranných 
prác boli splnené.  Na účely náhrad výdavkov sa písomná forma ústne vydaného príkazu alebo čin-
ností súvisiacich s vykonaním záchranných prác vyhotovuje dodatočne. 

 
(8) Primeranosťou sa rozumie uplatnenie iba tých výdavkov, ktoré vznikli nutnou dĺžkou 

pobytu a činnosti osôb, spotrebou materiálu a energií, využitím služieb a uvedením použitej techni-
ky do pôvodného stavu. Z tohto hľadiska sa pozornosť pri kontrole požiadaviek na uplatnenie fi-
nančných náhrad zameriava najmä na správne určenie času a miesta, ktoré sú z hľadiska požadova-
nej činnosti považované za východiskové a cieľové, na zabránenie zvýšeniu úžitkovej hodnoty pri 
náhrade poškodenej alebo zničenej techniky alebo pri jej uvádzaní do pôvodného stavu a na postup 
pri určovaní spotreby materiálu, vody a energií a využívaní služieb. 

 
Čl. 5  

Uhrádzanie výdavkov 

Náhrady9) z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu. 
 

Čl. 6 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušujú sa Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na uplatňovanie náhrad výdav-

kov v súvislosti so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami č. 17/XXV/2 zo 7. novem-
bra 2000. 

Čl. 7 
Účinnosť 

 
Smernica nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády 

Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
         Robert Kaliňák, v. r.   
        
        podpredseda vlády a minister vnútra 
         Slovenskej republiky 

                                                                    
9)  § 19, 22, 23, 25 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 



        Príloha č. 1  
        k smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-191-33/CO-2008 
 
 
 

Požiadavka o refundáciu výdavkov, ktoré vznikli pri výkone záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch .......... 
v územnom obvode Obvodného úradu v ............... (obce) ...............  

 
 

( v tis. Sk ) 
Klasifikácia výdavkov 
spojená s likvidáciou 
mimoriadnej udalosti 

Obvodný 
úrad 

Obec    Obec Obec Obec Obec Obec S p o l u 

a) Bežné výdavky 
 
-  z toho:610 - mzdy 
               620 - odvody 
               630 - tovary a služby 

   640 - bežné transfery 

        

        
        
        
        

b) Kapitálové      
    výdavky 
- z toho:   710 – obstarávanie  

kapitál. aktív  
           720 -  kapitálové 
                     transfery 

        

        

        

 
          Výdavky spolu 
 

        

 
V prípade potreby doplňujúcich údajov k tabuľkám sa tieto uvedú pod tabuľkou v poznámkach. 



                                                                                                Príloha č. 2 
                                                                                                k smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-191-33/CO-2008 

 
 
 

Prehľad o počtoch osôb a odpracovanej pri záchranných prácach počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch ............... v územnom 
obvode Obvodného úradu v ............... (obce) ...............  

 
 
 
Subjekt  Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum S p o l u 
Obec Poč. osôb          

Poč. hod.          
Obec Poč. osôb          

Poč. hod.          
Obec Poč. osôb          

Poč. hod.          
Obvodný  úrad 
v ........... 
(celkom) 

Poč. osôb          
Poč. hod. 

 
         

 



                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                Príloha č.3                                      
                                                                                                k smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-191-33/CO-2008                     
 

Prehľad o počtoch nasadenej techniky a dobe jej použitia pri záchranných prácach počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch ..... 
v územnom obvode Obvodného úradu v ............... (obce) ...............  

 
 

Druh techniky  Počty nasadenej techniky S p o l u 
Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum 

Doplniť názvoslovie 
techniky 

Počet (ks)         
Hodín         

 Počet (ks)         
Hodín         

          
         

          
         

          
         

          
         

          
         

          
         

          
         

C e l k o m          
         

 
 



                                                                                         Príloha č. 4  
                                                                                   k smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-191-33/CO-2008 

 
                                                                                                                     
Súhrnné údaje o výdavkoch na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch ...................., ktoré vznikli právnickým 

osobám, fyzickým osobám na základe požiadavky Obvodného úradu v ........................ (obce) ..........................  
 
                                                                      
 

Právnická osoba 
Fyzická osoba 

 

 
Popis činnosti 

 
Práce vykonané dňa 

 
Výdavky v tis. Sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Spolu výdavky  
 
Spracoval: 
 
Podpis:                                                                                                                          Odtlačok pečiatky 
 
Dňa:                                                                           


