
Materiál civilnej ochrany 
 

Legislatíva: 

 

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.599/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu 

v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 225/2007 Z. z. ktorou sa dopĺňa 

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.599/2006 Z. z.. 

 

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

definuje materiál v § 3 ods. 17: 

Materiálom civilnej ochrany sa rozumejú hnuteľné veci obstarané spravidla 

z prostriedkov štátneho rozpočtu a určené na zabezpečovanie hlásnej služby a informačnej 

služby civilnej ochrany, úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, ako aj prostriedky 

individuálnej ochrany obyvateľstva. 

 

V zmysle § 36 ods. 3 písm. f zákona  NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov ustanovilo ministerstvo vnútra podrobnosti na zabezpečovanie 

hospodárenia s mat. civilnej ochrany: 

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 

 

 

Zmluvy o výpožičke 

Materiál CO obstaráva a spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- 

vypožičiavateľ a vypožičiava ho obvodným úradom- požičiavateľ na účely plnenie úloh 

civilnej ochrany obvodnými úradmi.  

Právny rámec na realizáciu vypožičania materiálu tvoria zmluvy o výpožičke. 

 

Zmluvy o výpožičke sú uzatvárané podľa § 659 - § 662 Občianskeho zákonníka. 

Zmluvy sú uzatvárané na dobu neurčitú, stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán.  

 

Prílohy zmlúv o výpožičke tvoria súpisy materiálu podľa účelu použitia. Prílohy sa 

aktualizujú na základe vykonanej inventarizácie materiálu t. j. po vykonaní inventarizácie 

a vzájomnom odsúhlasení počtov sa vypracujú nové dodatky k zmluvám s aktuálnymi 

počtami vypožičaného materiálu. V uplynulom období uzatváral zmluvy o výpožičke 

príslušný krajský úrad resp. krajský úrad splnomocnil k uzatváraniu zmlúv prednostov 

príslušných obvodných úradov. Po zrušení krajských úradov k 30.9.2007 v zmysle zákona  

254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. 

o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. prešli kompetencie na 

uzatváranie zmlúv o výpožičke na obvodné úrady.  

 



Obvodný úrad ďalej zapožičiava materiál civilnej ochrany (PIO a materiál) objektom: 

právnickým a fyzickým osobám obciam na základe príslušných zákonných ustanovení. 

 

Obvodný úrad v zmysle § 2a ods. 1 vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. môže v súlade 

s písomnou zmluvou a len na účely civilnej ochrany prenechať materiál okrem prístrojov 

na monitorovanie radiačnej situácie a zariadení a prostriedkov na zabezpečenie hlásnej 

a informačnej služby do výpožičky právnickej osobe vrátane obce alebo fyzickej osobe. 

Prednostne ho prenecháva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré zriaďujú jednotky pre 

potrebu územia. 

Právny rámec na realizáciu vypožičania materiálu tvoria zmluvy o výpožičke medzi 

obvodným úradom na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami a obcami na strane 

druhej . 

Prístroje na monitorovanie radiačnej situácie (RAS) a zariadenia a prostriedky na 

zabezpečenie hlásnej a informačnej služby (HIS) prenecháva ministerstvo v súlade 

s písomnou zmluvou do výpožičky obvodnému úradu. 

 

Evidencia materiálu 

V zmysle § 3 vyhlášky č. 314/1998 Z. z. sa mat. civilnej ochrany eviduje podľa 

všeobecne záväzných predpisov o účtovníctve, evidencia materiálu sa vedie na osobitnom 

podsúvahovom účte. Analytická evidencia sa vedie v jednotkách množstva a člení sa podľa 

druhu materiálu a miesta jeho uloženia. Skutočný stav materiálu sa zisťuje každoročne 

inventarizáciou. 

Pre evidenciu prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) bol vytvorený program 

Evidencia materiálu civilnej ochrany (EMCO) prostredníctvom ktorého sa vedie evidencia 

materiálu vypožičaného právnickým a fyzickým, osobám a obciam, vykonávajú sa zmeny 

v evidencii, presuny materiálu v rámci obvodu a mimo obvodný úrad (výdaj materiálu na 

kontrolu do VTU KMaCO v Slovenskej Ľupči, príjem materiálu po kontrole, odsun materiálu 

zo zrušených objektov, zámeny typu materiálu a inventúrne nálezy alebo manká) sa používajú 

preúčtovacie doklady (DUD.) K vykonaniu presunov materiálu v rámci obvodného úradu sa 

používajú preúčtovacie doklady z programu EMCO.  

 

Inventarizácia materiálu 

Inventarizácia materiálu sa vykonáva v zmysle zákona NR SR číslo 431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov spravidla k 31.12. príslušného roka resp.  

mimoriadna inventarizácia sa vykonáva pri zmene zákonov, organizačných zmenách a iných 

odôvodnených prípadoch podľa pokynov ministerstva. 

K inventarizácii materiálu civilnej ochrany zapožičaného obvodným úradom zmluvou 

o výpožičke materiálu civilnej ochrany vydáva sekcia krízového manažmentu a civilnej 

ochrany pokyny na vykonanie inventarizácie.  V prípade zistenia poškodenia materiálu sa 

tento odsúva na kontrolu do Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu 

a civilnej ochrany  v Slovenskej Ľupči. Na základe výsledkov inventarizácie sa spracúvajú 

zmluvy resp. dodatky zmlúv o výpožičke materiálu.  

K vykonaniu inventarizácie na objektoch v pôsobnosti obvodného úradu vydávajú 

obvodné úrady pokyny prednostu obvodného úradu na vykonanie inventarizácie. Mimoriadnu 

inventarizáciu na úrovni obvodného úradu nariaďuje v odôvodnených prípadoch (zmena 

osoby hmotne zodpovednej za materiál, narušenie skladu krádežou alebo živelnou udalosťou, 

sťahovanie skladu a pod.) prednosta obvodného úradu. Pri vykonávaní inventarizácie sa 

vychádza zo zákona NR SR číslo 431/2002 o účtovníctve a všeobecne záväzných predpisov. 

 

 



Kontroly skladov materiálu civilnej ochrany obvodným úradom 

Materiál civilnej ochrany sa skladuje v sklade civilnej ochrany, ktorý je určený na jeho 

skladovanie a ktorý na tento účel spĺňa podmienky stanovené vo vyhláške č. 314/1998 Z. z. 

v ktorej sú stanovené aj podmienky skladovania a spôsob zisťovania stavu skladovaného 

materiálu civilnej ochrany. 

Kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany sa plánujú tak, aby boli v priebehu 

päť ročného obdobia skontrolované všetky sklady materiálu civilnej ochrany. Kontroly sa 

rozkladajú rovnomerne do 5 ročného kontrolného obdobia tak, aby ročne bolo 

skontrolovaných 20 % z evidovaných skladov.  

Na plánovanie kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany sa využíva program 

EMCO. Kontrolu skladovania materiálu civilnej ochrany vykonávajú zamestnanci obvodného 

úradu, na základe ročného plánu kontrol skladov materiálu civilnej ochrany obvodného úradu 

a poverenia prednostu obvodného úradu na vykonanie kontroly (poverenie môže byť 

vystavené na každú kontrolu samostatne, alebo na všetky plánované kontroly v roku). 

Kontrolu skladovania vykonávajú zamestnanci obvodného úradu s využitím 

jednotného kontrolného listu (JKL) z programu EMCO. Jednotný kontrolný list sa vypĺňa 

počas kontroly v súlade s pokynmi uvedenými v programe EMCO. Po vyplnení JKL vytlačí 

program záznam alebo protokol, ktoré sa zašlú kontrolovanému subjektu spolu s výsledkom 

kontroly. 

 

Servisná a opravárenská činnosť 

Servisnú a opravárenskú činnosť PIO zabezpečuje Vzdelávací a technický ústav 

krízového manažmentu a civilnej ochrany v Slovenskej Lupči (VTU KMaCO). 

Servisná a opravárenská činnosť PIO sa vykonáva na základe požiadaviek, to znamená že 

o prekontrolovanie stavu materiálu môžu požiadať právnické a fyzické osoby, obce  

prostredníctvom obvodného úradu resp. zamestnanci obvodného úradu odosielajú materiál na 

kontrolu na základe zistení z kontrol, pri rušení objektov, integrácii skladov a pod. 

 

Kontroly (vyraďovanie) materiálu  

Na vyraďovanie materiálu civilnej ochrany je oprávnený len VTU KMaCO a to na 

základe vykonanej kontroly technického stavu. Vyraďovanie sa vykonáva na základe 

požiadavky obvodného úradu na kontrolu materiálu. Týka sa len materiálu uvedeného 

v prílohe číslo 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z. Materiál sa do VTU KMaCO nezasiela na 

vyradenie ale na kontrolu ! 

 

Financovanie civilnej ochrany 

§ 5 Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov stanovuje: 

Ods. 1 Výdavky na civilnú ochranu sa financujú zo štátneho rozpočtu slovenskej republiky
1
 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, ak tento zákon neustanovuje inak 

Ods. 2 Na financovaní CO sa v rozsahu ustanovenom v tomto zákone podieľajú aj 

samosprávne kraje, obce, právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia
2
 a fyzické osoby, ktoré 

vyrábajú, prepravujú, skladujú alebo manipulujú s nebezpečnými látkami 

Ods. 3 Podrobnosti o výdavkoch na CO z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanoví všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra
3
 

                                                 
1
 Zákon č. 523//2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
2
 § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 



 

Výška odmeny je stanovená v operatívnych pokynoch sekcie verejnej správy pre obvodné 

úrady čiastka 13 z 26. novembra 2007 usmernenie MV SR č. 13/XXVI/11 pre obvodné úrady 

na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce. Výpočet 

refundovateľnej mesačnej odmeny je súčasťou programu EMCO. 

                                                                                                                                                         
3
 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.599/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 225/2007 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č.599/2006 Z. z.. 

 


