
S m e r n i c a      
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. KMCO-464/KM-2007 z 28. januára 2008, 
ktorou sa mení Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.CO-239-11/OOO-
2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo 
pracovnej pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia 

neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového 
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku 

mimoriadnej udalosti 
                    

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských 
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ustanovuje: 
  

 
Čl. I 

 Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. 
mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej 
pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh 
a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného 
stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti sa mení 
takto: 
1. Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte smernice nahrádzajú slovami 
„obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare. 
2. Slová „odbor krízového riadenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte smernice 
nahrádzajú slovami „odbor civilnej ochrany a krízového riadenia“ v príslušnom tvare. 
3. V čl. 2 ods. 1 písm. c) a čl. 2 ods. 2 písm. c) sa slová „záchranné, lokalizačné 
a likvidačné“ nahrádzajú slovom „záchranné“. 
4. V čl. 3 smernice sa vypúšťa odsek 4 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 8. 

5. V čl. 5 ods. 3 smernice sa text „Zaradenie zamestnancov do plánu vyrozumenia krajského 
úradu schvaľuje prednosta krajského úradu. Zaradenie zamestnancov do plánu vyrozumenia  
obvodného úradu schvaľuje na návrh prednostu obvodného úradu prednosta krajského úradu.“ 
nahrádza textom „Zaradenie zamestnancov do plánu vyrozumenia obvodného úradu 
schvaľuje prednosta obvodného úradu.“. 
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia  
„Čl. 9 ústavného zákona č.227/2002 Z.z.o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č.113/2004 Z.z. 
§8 zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 
vojnového stavu v znení zákona č.515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  
nahrádza citáciou  
„Čl. 9 ústavného zákona č.227/2002 Z.z.o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 
§8 zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 
vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“. 
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7. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Smernica vlády SR, ktorou sa upravuje 
spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 
núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR prostredníctvom informačného 
systému civilnej ochrany (schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 40 z 21. 
januára 2004)“ nahrádza citáciou „Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje 
spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 
núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (schválená 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 996 zo 14. decembra 2005).“. 
8.  V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia  
„Čl.10 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. v znení ústavného zákona č.113/2003 Z.z. 
§9 zákona č.387/2002 Z.z. v znení zákona č.515/2003 Z.z.“  
nahrádza citáciou   
„Čl.10 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov. 
§9 zákona č.387/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.“. 
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Uznesenie vlády SR č. 40/2004“ nahrádza 
citáciou „Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 996 zo 14. decembra 2005.“. 
10. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 96 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník 
práce (úplné znenie č.433/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov)“ nahrádza citáciou „§ 96 
zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce (úplné znenie č.479/2007 Z.z.).“. 

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Čl.6 smernice MV SR č.202-2003/04507, 
ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu“ nahrádza citáciou „Čl. 8 
smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2007/09313, ktorou sa vydáva 
vzorový organizačný poriadok obvodného úradu.“. 

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 96 ods.1 zákona č. 312/2001 Z.z. 
o štátnej  službe v znení  neskorších  predpisov“  nahrádza  citáciou  „§ 96 ods.1 a 2  zákona  
č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“. 

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme“ nahrádza citáciou „Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov.“. 
14. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia  
„Ústavný zákon č.227/2002 Z.z. v znení ústavného zákona č.113/2003 Z.z. 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 387/2002 Z.z. v znení zákona č.515/2003 Z.z. 
Uznesenie vlády SR č. 40/2004“ 
nahrádza citáciou  
„Ústavný zákon č.227/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 387/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 996 zo 14. decembra 2005.“.  
15. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§5 zákona č.129/2002 Z.z. 
o integrovanom záchrannom systéme“ nahrádza citáciou „§5 zákona č.129/2002 Z.z. 
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“. 
16. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Zákon č.320/2002 Z.z. o brannej 
povinnosti v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 570/2005 Z.z. 
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o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“. 
17. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§31 zákona č.320/2002 Z.z.“ nahrádza 
citáciou „§17 zákona č.570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 
18. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad §12 ods.3 a ods.4 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.201/2002 Z.z. o zabezpečení organizovania 
jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných a lokalizačných prác“ nahrádza 
citáciou „Napríklad §7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.388/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného 
systému civilnej ochrany.“. 
 

Čl. II 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní 

vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. 
 

Č. p.: KMCO - 464/KM-2007 
 
 
 Robert  Kaliňák, v. r.  
  podpredseda vlády a minister vnútra 
  Slovenskej republiky 
 
 


