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1.  Identifikácia organizácie 
 
 
 
 
Názov organizácie:   Horská záchranná služba  
Sídlo organizácie:      Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
Kontakt:                     tel.:  052/7877711 
                                                   fax: 052/7877725, 052/7877735 
                                                   e-mail: riaditelstvo@hzs.sk 
 
Oblastné strediská:   Vysoké Tatry, Starý Smokovec 
                                    Nízke Tatry, Jasná 
                                    Západné Tatry, Žiarska dolina 
                                    Malá Fatra, Vrátna 
                                    Veľká Fatra, Donovaly 
                                    Slovenský raj, Čingov 
                                    Stredisko lavínovej prevencie, Jasná  
        Školiace stredisko, Bystrá 
                                   
Zriaďovateľ:                Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                                    HZS je zriadená zákonom NR SR č. 544/2002 Z.z. 
                                                    v znení neskorších predpisov 
 
Forma hospodárenia:               rozpočtová 
 
riaditeľ:    pplk. Ing. Jozef Janiga 
 
 
 
 
2.  Hlavné činnosti organizácie stanovené zákonom a štatútom 
 
 
2.1       Horská záchranná služba v horských oblastiach  

a)  organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb, 
najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou, 

b)   poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb, 
c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 

v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace  s bezpečnosťou  osôb, 
d) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí, 
e)   umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti, 
f)    vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom, 
g)   podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách, 
h)   vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu, 
i)    vykonáva trhacie práce v súvislosti s lavínovým nebezpečenstvom, 
j)    poskytuje ubytovacie služby. 

 
 
 
 
 

mailto:riaditelstvo@hzs.sk
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2.2       Horská záchranná služba ďalej 
a) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a iných fyzických osôb 

a právnických osôb prostredníctvom Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby, 
b) vykonáva asistencie pri športových a spoločenských podujatiach, 
c) poskytuje služby prevádzkovateľom lyžiarskych tratí, 
d) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom alebo správcom územia značenie turistických trás, 
e) využíva majetok, ktorý spravuje, na zabezpečenie vlastných zdrojov, 
f) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami,  
g) poskytuje poradenskú a posudkovú činnosť v problematike bezpečnosti osôb a majetku 

v horských  oblastiach, 
h) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení 

úloh vyplývajúcich zo zákona, 
i) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany a 

zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách. 
 
 
2.3. Horská služba 

a) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými   
       osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,   
b) vykonáva školenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na 

základe dohody s horskou službou, 
c) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na 

záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou, 
d) podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť, 
e) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby, 
f) rozhoduje podľa osobitného zákona o oznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej 

činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných 
štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

 
 
2.4    Horská záchranná služba plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému na 
území Slovenskej republiky a podľa potreby aj mimo územia Slovenskej republiky; pritom spolupracuje 
s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“) ministerstva a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy. 
 
 
 
 
3.     Strednodobé a dlhodobé ciele organizácie 

 
 

3.1     Strednodobé ciele organizácie   
 
          Strednodobé ciele HZS môžeme rozdeliť na ciele smerované do vnútra organizácie, ktoré sú 
zamerané na zefektívnenie a skvalitnenie činností a ciele smerom k tretím osobám zamerané v rámci 
prevencie na zníženie úrazovosti v horských oblastiach. 
      
            Ciele smerom do vnútra organizácie: 
 

a) aktualizovať vnútorne pokyny súvisiace s činnosťou organizácie vzhľadom na meniacu sa 
legislatívu, 

b) spracovať koncepciu záchrany v horských oblastiach Slovenska, 
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c) dopracovať metodické postupy v oblasti horskej záchrany s prihliadnutím na manažment rizík 
podľa odporúčaní IKAR – CISA a na základe medzinárodných zmlúv, 

d) komplexne zabezpečiť nevyhnutné materiálne zabezpečenie pre výkon horskej záchrany,  
e) aktualizovať súčasti v oblasti OOPP, pracovných odevov a obuvi a pracovných pomôcok 

v zmysle schváleného normatívu a nových technológií pre záchranárov HZS a dobrovoľných 
záchranárov, 

f) vysporiadať vlastnícke vzťahy pozemkov pod objektmi v správe Horskej záchrannej služby, 
g) zabezpečiť obnovu vozového parku, 
h) preškoliť a vyškoliť všetkých záchranárov HZS a dobrovoľných záchranárov na požadovanú 

úroveň, 
i) skrátiť dobu nasadenia na zásah od prijatia tiesňovej výzvy, 
j) zlepšiť technické vybavenie pre automatizovaný zber a spracovanie dát v Stredisku lavínovej 

prevencie, 
k) prejsť na nový spôsob získavania a udržiavania odbornej spôsobilosti prostredníctvom 

Školiaceho strediska. 
 
           Ciele smerom von: 
 

a) zmenou legislatívy vytvoriť bezpečnejšie podmienky pre návštevníkov horských oblastí, 
b) zefektívniť činnosti v rámci Integrovaného záchranného systému, 
c) zlepšiť kontrolu nad dodržiavaním zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení 

neskorších predpisov a pokynov HZS, 
d) zlepšiť komunikáciu s návštevníkmi a ostatnými zložkami IZS. 
 

 
3.2     Dlhodobé ciele organizácie 
 
     Dlhodobé ciele sú zamerané na stabilizáciu organizácie. 

a) vyriešenie problému prenajatých záchranných staníc, 
b) vytvorenie funkčného modelu nasadzovania dobrovoľných záchranárov do záchrannej 

a preventívnej činnosti v horských oblastiach, 
c) zabezpečiť plánované počty príslušníkov HZS, 
d) zabezpečiť leteckú techniku pre záchranu v horských oblastiach, 
e) zvýšiť význam HZS v medzinárodných organizáciách. 
 

 
 
 
4. Organizačná štruktúra  
 
     V súlade s čl. 4 ods. 4 Štatútu Horskej záchrannej služby a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. januára 2008 a v súlade s Nariadením Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky riaditeľ Horskej záchrannej služby s účinnosťou od 28. januára 2008 vydal pokyn, 
ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Horskej záchrannej služby. 
     Horská záchranná služba je rozpočtovou organizáciou zriadenou osobitným zákonom č. 544/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a finančnými vzťahmi je zapojená na štátny 
rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.  
     Základnou organizačnou zložkou je oddelenie. 
 
     Horskú záchrannú službu tvorí: 

a) riaditeľstvo 
1. právne oddelenie 
2. ekonomické oddelenie 
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3. personálno-sociálne oddelenie 
4. prevádzkové oddelenie 

b) strediská 
1. oblastné strediská 

- Vysoké Tatry 
- Nízke Tatry 
- Západné Tatry 
- Malá Fatra 
- Veľká Fatra 
- Slovenský raj 

2. školiace stredisko 
3. stredisko lavínovej prevencie 
4. operačné stredisko tiesňového volania 
 

     Strediská sú postavené na úroveň oddelenia. 
     Na čele Horskej záchrannej služby je riaditeľ, na čele riaditeľstva je zástupca riaditeľa, na čele 
oddelenia je vedúci oddelenia, na čele školiaceho strediska, strediska lavínovej prevencie, oblastných 
stredísk a operačného strediska tiesňového volania je riaditeľ strediska. 
     Za účelom posudzovania odborných otázok súvisiacich s činnosťou horskej služby a pre kvalitné 
zabezpečenie niektorých odborných činností vyplývajúcich z právnych predpisov zriaďuje riaditeľ svoje 
stále alebo dočasné odborné poradné orgány, na zabezpečenie plnenia dôležitých úloh a riešenie 
vybraných problémov riaditeľ Horskej záchrannej služby zriaďuje stále a dočasné pracovné komisie. 
 
 

RIADITEĽSTVO Počet 
Riaditeľ 1 
Zástupca riaditeľa 1 
Ekonomické oddelenie  
Vedúci ekonomického oddelenia 1 
Odborný referent pre finančné účtovníctvo 1 
Odborný referent pre evidenciu majetku a skladové hospodárstvo  1 
Odborný referent pre štátnu pokladnicu a správu majetku štátu 1 
Odborný referent pre evidenciu faktúr, objednávok  1 
Odborný referent pre materiálové účtovníctvo a zahraničné styky 1 
Odborný referent pre fakturáciu a pokladnicu 1 
Odborný referent pre administratívne úkony 1 
Právne oddelenie  
Vedúci právneho oddelenia 1 
Odborný referent pre administratívne úkony 1 
Personálno-sociálne oddelenie  
Vedúci personálno-sociálneho oddelenia 1 
Odborný referent pre vykonávanie personálnej práce osobného úradu  1 
Odborný referent pre vykonávanie odbornej agendy osobného úradu 1 
Odborný referent pre mzdy a sociálne zabezpečenie 1 
Prevádzková skupina  
Vedúci prevádzkového oddelenia 1 
Odborný referent pre dopravu 1 
Odborný referent pre BOZP a OPP 1 
Odborný referent pre informačné technológie 1 
Pomocný zamestnanec 1 
OBLASTNÉ STREDISKO VYSOKÉ TATRY  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 26 
Informátor 2 
Pomocný zamestnanec 1 
OBLASTNÉ STREDISKO NÍZKE TATRY  
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Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 24 
Pomocný zamestnanec 2 
OBLASTNÉ STREDISKO ZÁPADNÉ TATRY  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 15 
Pomocný zamestnanec 1 
OBLASTNÉ STREDISKO SLOVENSKÝ RAJ  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 9 
Pomocný zamestnanec 1 
OBLASTNÉ STREDISKO MALÁ FATRA  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 13 
Pomocný zamestnanec 1 
OBLASTNÉ STREDISKO VEĽKÁ FATRA  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár 11 
Pomocný zamestnanec 1 
ŠKOLIACE STREDISKO  
Riaditeľ strediska 1 
Referent pre administratívne činnosti 1 
Záchranár - špecialista pre urgentnú zdravotnú medicínu 1 
Záchranár - špecialista pre metodiku 1 
Záchranár - špecialista pre kynológiu 1 
Záchranár - špecialista pre speleológiu 1 
Záchranár - špecialista pre RDST 1 
STREDISKO LAVÍNOVEJ PREVENCIE  
Riaditeľ strediska 1 
Záchranár - špecialista pre preventívne opatrenia 2 
Záchranár - špecialista pre meteorologické a snehomerné merania 2 
OPERAČNÉ STREDISKO TIESŇOVÉHO 
VOLANIA 

 

Riaditeľ strediska 1 
Operátor operačného strediska tiesňového volania 4 

 
 
 
 
 
5.    Hlavné činnosti organizácie 
 
     Hlavné činnosti Horskej záchrannej služby rozdeľujeme na: 
 

§ výkon záchrannej činnosti pri záchrane osôb 
§ súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti 
§ spolupráca pri záchrannej činnosti 
§ pohotovostné služby 
§ preventívna činnosť 
§ činnosť Strediska lavínovej prevencie 
§ činnosť Školiaceho strediska 
§ činnosť Operačného strediska tiesňového volania    
§ asistencie pri športových, kultúrnych a iných podujatiach 
§ služby pre prevádzkovateľov lyžiarskych tratí 
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5.l     Výkon záchrannej činnosti  pri záchrane osôb  
 
     V roku 2010 bola záchranná činnosť vykonávaná a organizovaná v zmysle zákona 544/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v šiestich oblastných strediskách Horskej 
záchrannej služby, v jednotlivých horských oblastiach prostredníctvom 104-roch záchranárov. 
Rozdelenie záchranárov podľa oblastných stredísk je uvedené v tabuľke. 
      
 

Stredisko Pôsobnosť Počet záchranárov 
Vysoké Tatry Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 26 
Nízke Tatry Nízke Tatry 23 
Západné Tatry Západné Tatry 12 
Malá Fatra Malá Fatra, Stredné Beskydy 13 
Veľká Fatra Veľká Fatra 11 
Slovenský raj Slovenský raj 9 
Školiace stredisko  5 
Stredisko lavínovej prevencie  5 
SPOLU  104 

 
 
     Na kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov, ale aj všeobecne na zabezpečenie záchrannej, pátracej a preventívnej 
činnosti v horských oblastiach, je jednou zo základných podmienok kvalitné personálne zabezpečenie. 
Činnosti v horských oblastiach vykonáva 88 záchranárov oblastných stredísk, 8 náčelníkov a 8 
záchranárov špecialistov školiaceho strediska a strediska lavínovej prevencie. 
     Pri organizácii a výkone  záchrannej činnosti sa príslušníci Horskej záchrannej služby riadia 
internými pokynmi pre výkon záchrany.  
 
     V hodnotenom období príslušníci Horskej záchrannej služby zasahovali v horských oblastiach, mimo 
výkonov pre prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a organizátorov športových podujatí, v 543-roch 
prípadoch.  Počet zásahov podľa oblastných stredísk je uvedený v tabuľke. 
 
 

činnosti 
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Vysoké Tatry 10 90 42 9 3 0 3 0 11 0 1 8 177 
Nízke Tatry 7 25 4 23 20 3 1 0 7 0 4 34 128 
Západné Tatry 6 25 3 2 4 0 1 0 1 0 1 7 50 
Malá Fatra 7 36 1 6 8 1 1 0 0 0 0 0 60 
Veľká Fatra 15 18 2 12 10 0 4 0 10 5 7 5 88 
Slovenský raj 2 30 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 40 
Spolu 47 224 55 53 45 4 10 0 30 5 14 56 543 

 
 
     V porovnaní s rokom 2009 je počet zásahov na rovnakej úrovni.      
     Podrobnejšie údaje o záchrannej činnosti sú uvedené v prílohe. 
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5.1.1    Oblastné stredisko Vysoké Tatry 
 
     Výkon pracovnej činnosti strediska Vysoké Tatry spočíval v záchranných, pátracích akciách, 
preventívnej činnosti, asistenciách na športových podujatiach, v zabezpečovaní stálej 24-hodinovej 
pohotovostnej služby na dispečingu, dennej pohotovostnej služby v zložení: vedúci záchrannej akcie, 
pohotovostný vodič, dvaja záchranári a rovnako aj  následnej  pohotovostnej služby v noci na 
telefóne. Počas celého zimného obdobia bol do pohotovosti nasadený aj psovod s lavínovým psom. 
     Príslušníci oblastného strediska zabezpečovali výkon preventívnej a záchrannej činnosti v lyžiarskych 
strediskách Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica, Hrebienok a Jakubkova lúka.     
     V roku 2010 bola letná sezóna sprevádzaná častými búrkami, čo malo za následok mierne zníženie 
návštevnosti na turistických chodníkoch oproti predchádzajúcemu roku.  
     V zimnej sezóne 2010/2011 sa po dobudovaní zjazdovej trate zo Skalnatého Plesa na Štart  
a vybudovaní novej šesťsedačkovej lanovky zvýšil počet návštevníkov o viac ako 300 % oproti sezóne 
2009/2010, čo malo za následok aj na zvýšený počet úrazov.  
     Počet nehôd so smrteľnými následkami mal oproti rokom 2008 (13 obetí) a 2009(14 obetí)  klesajúcu  
tendenciu 2010 (10 obetí), ktorých priemer je za posledných 15 rokov 12,73 obetí/rok.  
     Príslušníci oblastného strediska Vysoké Tatry sa zúčastnili všetkých školení a kondično – technických 
previerok organizovaných Školiacim strediskom HZS, zároveň sa aktívne zapájali do športových súťaží 
rôzneho druhu v rámci Slovenska ako aj v zahraničí.  
     V mimosezónnom období sa čerpaním náhradného voľna znížil počet hodín práce nadčas 
a vykonávali sa bežné opravy budovy oblastného strediska a údržba záchranárskej a ostatnej techniky.  
     Dobrovoľní záchranári boli nasadzovaní do záchranných a pátracích akcií, do pohotovostných služieb 
počas voľných dní, lyžiarskych služieb a školení organizovaných Horskou záchrannou službou. 
Spolupráca s dobrovoľnými záchranármi z pohľadu odbornej pripravenosti, nástupov do pohotovostných 
a lyžiarskych služieb a dosažiteľnosti v prípade nástupu na záchrannú akciu bola na veľmi dobrej úrovni. 
     Dlhodobá spolupráca a výmena skúsenosti v oblasti pozemnej a leteckej záchrany so zložkami Gurdia 
di Finanza (Taliansko) a TOPR (Poľsko)  bola v roku 2010 poznačená nedostatkom finančných 
prostriedkov a prvýkrát po viac ako piatich rokoch súčinnosti sa spoločné cvičenie nekonalo. 
 
     
5.1.2    Oblastné stredisko Nízke Tatry 
 
     Pracovná činnosť oblastného strediska Nízke Tatry bola v roku 2010 zameraná na záchrannú 
a pátraciu činnosť, preventívnu činnosť, asistencie pri športových podujatiach rôzneho druhu. 
Zabezpečená bola stála 24-hodinová pohotovostná služba na dispečingu v Jasnej a Bystrej a denná 
pohotovostná služba v zložení: vedúci záchrannej akcie, pohotovostný vodič a záchranár. Počas zimného 
obdobia bol do pohotovostných služieb nasadzovaný aj psovod s lavínovým psom. 
     V roku 2010 oblastné stredisko zaznamenalo v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenú 
návštevnosť, predovšetkým v zimnom období. Vyšší počet zásahov bol nielen na zjazdových tratiach ale 
aj v horských oblastiach z dôvodu lyžovania a snowboardingu vo freeridových zónach na severnej 
a južnej strane Chopka. Z hľadiska charakteru poranení prevládali najčastejšie poranenia kĺbov, fraktúry 
končatín a tržné rany. V letnej sezóne dosiahol počet návštevníkov aj počet  zásahov priemer posledných 
rokov. 
     V zimnom období príslušníci oblastného strediska zabezpečovali výkon lyžiarskych služieb na 
lyžiarskych tratiach v strediskách Jasná, Srdiečko, Čertovica a Vyšná Boca na základe zmlúv 
o preventívnej a záchrannej činnosti s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení. 
     V rámci preventívnej činnosti bolo obnovené tyčové značenie hrebeňa Nízkych Tatier.  
     Príslušníci oblastného strediska asistovali pri športových podujatiach v zjazdovom lyžovaní, 
skialpinizme, freeride, závesnom lietaní, zjazde horských bicyklov a pod. 
     Záchranári sa zúčastnili všetkých školení, preškolení a kondično-technických previerok 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby podľa plánu na rok 2010.  
     Príslušníci oblastného strediska sa podieľali na spoluorganizovaní medzinárodnej konferencie IKAR 
CISA pracovným dňom v Jasnej. 
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     V roku 2010 nastúpili na pracovnú pozíciu záchranár traja príslušníci, z toho dvaja v oblasti Nízke 
Tatry - sever a jeden príslušník v oblasti Nízke Tatry - juh. K 30.6.2010 odišiel do výsluhového 
dôchodku jeden príslušník - záchranár, na jeho miesto nastúpil od 1.júla nový príslušník. K 31.12.2010 
odišli do výsluhového dôchodku dvaja príslušníci oblastného strediska. 
     Dobrovoľní záchranári na základe dohody s HZS o vykonávaní záchrannej činnosti boli nasadzovaní 
do záchranných akcií a pohotovostných služieb počas  sviatkov a počas voľných dní vykonávali 
lyžiarsku službu a absolvovali školenia organizované Školiacim strediskom. Spolupráca so zmluvnými 
dobrovoľnými záchranármi po stránke odbornej aj dosažiteľnosti pri nástupe na záchrannú akciu je na 
dobrej úrovni.  
     V priebehu roka záchranári oblastného strediska spolupracovali s letkou Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, Políciou Slovenskej republiky, leteckou záchrannou službou, poskytovateľmi  
rýchlej zdravotnej starostlivosti, občianskymi združeniami a prevádzkovateľmi horských dopravných 
zariadení. Táto spolupráca bola  na veľmi dobrej úrovni. 
 
           
5.1.3 Oblastné stredisko Západné Tatry 
 
     V rámci záchrannej a pátracej činnosti príslušníci Oblastného strediska Západné Tatry zasahovali 
v 98-mich  prípadoch, z toho 48 zásahov bolo na lyžiarskych tratiach a 50 zásahov v horských oblastiach. 
Najťažšia záchranná akcia vo vysokohorskom teréne bola v októbri 2010. Záchranári transportovali 
zraneného turistu počas nočných hodín z hrebeňa Roháčov v oblasti Troch Kôp. Príslušníci oblastného 
strediska Západné Tatry pomáhali aj pri organizovaní záchranných akcií v iných horských oblastiach. 
Najťažšou akciou, ktorej sa zúčastnili, bola pátracia a záchranná akcia na Malom Kežmarskom štíte 
v októbri 2010. 
     V zimnom období  príslušníci - záchranári oblastného strediska vykonávali lyžiarsku službu na 
základe zmluvy o preventívnej a záchrannej činnosti s prevádzkovateľom osobného horského 
dopravného zariadenia v lyžiarskom stredisku Zverovka - Spálená.          
     V rámci preventívnej činnosti v zimnom období príslušníci oblastného strediska osadzovali 
lavínové tabule a vykonávali pravidelnú kontrolu a dopĺňanie tyčového značenia k chate na Červenci. V 
letnom období kontrolovali úseky hrebeňa, po ktorom vedie červená turistická značka. Kontrolná činnosť 
bola  zameraná na stav technického zabezpečenia - reťazí. Počas celého roka príslušníci oblastného 
strediska poskytujú turistom a iným záujemcom všetky informácie týkajúce sa počasia a podmienok na 
lyžovanie a turistiku. 
     Polícia Slovenskej republiky, zdravotná záchranná služba a iné zložky integrovaného záchranného 
systému pravidelne spolupracovali so záchranármi oblastného strediska pri záchranných a pátracích 
akciách  nielen vo vysokohorskom teréne. V tejto oblasti dlhodobo pretrváva veľmi dobrá spolupráca so 
všetkými zložkami integrovaného záchranného systému, ako aj s Okresným a Obvodným oddelením 
Policajného zboru Slovenskej republiky. V hodnotenom období záchranári oblastného strediska v 
spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši zasahovali vo zvýšenej 
miere pri pátracích akciách. 
     Pri vykonávaní záchrannej činnosti spolupracovali aj dobrovoľní záchranári na základe zmlúv o 
vykonávaní záchrannej činnosti s Horskou záchrannou službou. 
     Záchranári oblastného strediska spolupracovali s organizátormi a asistovali pri tradičných športových 
podujatiach Duatlon v Žiarskej doline, Beh cez Klin v Račkovej doline, trojdňové preteky Bokami 
Západných Tatier a pri viacerých ukážkach činnosti HZS v rámci Medzinárodného dňa detí a iných 
prezentáciách pre materské, základné a stredné školy a univerzity na Slovensku. 
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a kondično-technických previerok 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby. Piati príslušníci navštevujú strednú 
zdravotnú školu a jeden príslušník je poslucháčom 2. ročníka magisterského stupňa vysokoškolského 
vzdelávania. 
     Materiálno-technické vybavenie záchranárov bolo pravidelne dopĺňané a bolo na požadovanej úrovni. 
Súčasne bolo zabezpečované aj vybavenie pre dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľali na 
záchrannej činnosti na základe dohody s Horskou záchrannou službou. 
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5.1.4 Oblastné stredisko Malá Fatra 
 
     Hlavná činnosť oblastného strediska Malá Fatra spočívala v záchranných a pátracích akciách, 
preventívnej činnosti, v zabezpečení pohotovostných služieb na dispečingu, ako aj pohotovostných 
služieb na pracovisku v zložení: pohotovostný vodič a veliteľ záchrannej akcie. 
     V hodnotenom období záchranári oblastného strediska zasahovali celkom v 211-tich prípadoch, 
z toho 60 zásahov bolo vo vysokohorskom teréne a 151 zásahov na lyžiarskych tratiach.  Pátracích akcií 
bolo 15, ľahkých úrazov 141, ťažkých úrazov 52 a tri úrazy boli smrteľné. 
     Návštevnosť Malej Fatry v zimnom období je stála, evidentný je však nárast turistov v letnej 
turistickej sezóne.  
     V rámci preventívnej činnosti príslušníci oblastného strediska kontrolovali, opravovali a menili reťaze 
a madlá v exponovaných úsekoch turistických chodníkov na Rozsutcoch, Bobotách, Sokolí a v Dierach. 
Osobitnou časťou preventívnej činnosti bolo zimné tyčové značenie od Medziholi po sedlo Bublen 
a zjazdové túry do Bránice a Starej Doliny vo Vrátnej. V hodnotenom období bolo vymenených cca  300 
zlomených a poškodených tyčí na úseku 40 km tyčového značenia. Tyčové značenie na hrebeni Malej 
Fatry v zimnom období je v prípade nepriaznivého počasia život zachraňujúcim faktorom pre turistov 
a skialpinistov. Časovo a orientačne uľahčuje aj samotný výkon záchrany, nakoľko zimné tyčové 
značenie musí byť bezpečné a mimo lavínových dráh.  
     Veľmi dobrá spolupráca je so Združením turizmu v Terchovej, ktoré okamžite reaguje na upozornenia 
HZS ohľadom bezpečnosti a schodnosti jednotlivých turistických chodníkov a podľa finančných 
možností združenia sa snaží vykonať nápravu v danej veci. 
     Na základe zmlúv s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení vykonávali 
príslušníci oblastného strediska preventívnu a záchrannú činnosť v lyžiarskych strediskách Vrátna 
a Kubínska Hoľa. Na lyžiarskych tratiach vo Vrátnej zabezpečovali lyžiarsku službu počas pracovných aj 
voľných dní traja až piati záchranári. V lyžiarskom stredisku Kubínska Hoľa zabezpečoval výkon 
lyžiarskej služby počas pracovných dní jeden záchranár. Spolupráca oblastného strediska Malá Fatra 
s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení, kde zabezpečujú výkon lyžiarskej služby 
záchranári HZS, je na veľmi dobrej úrovni.  
     Veľmi problematickou sa stala spolupráca s občianskym združením Horská služba na Slovensku 
(ďalej len „HSnS“). Do údržby prenajatej budovy vo Vrátnej a prenajatých objektov záchranných staníc, 
ktoré sú majetkom HSnS, sa neinvestujú žiadne finančné prostriedky. Finančné náklady na energie 
v týchto zastaralých objektoch sú vysoké, objekty sú morálne zastaralé a hygienicky nevyhovujúce. 
Tento stav je dlhodobo neudržateľný. 
     V hodnotenom období odišli do výsluhového dôchodku traja príslušníci HZS a na ich miesto boli 
prijatí traja noví príslušníci na pozíciu záchranár, ktorí úspešne zvládli výberové konanie a nastúpili na 
Strednú zdravotnú školu v Žiline, odbor „zdravotnícky záchranár“.   
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a kondično-technických previerok 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby. 
     Spolupráca s leteckou záchrannou zdravotnou službou ATE v Žiline a s Policajným zborom SR je 
uspokojivá. Menej uspokojivá je spolupráca s koordinačným strediskom IZS v Žiline, kde vo viacerých 
prípadoch ich operátor nesprávne predal prvotné informácie o zásahu v horskom území iným zložkám 
IZS. 
 
 
5.1.5 Oblastné stredisko Veľká Fatra 
           
     Oblastné stredisko Veľká Fatra nezaznamenalo podstatné zvýšenie úrazovosti, čo je výsledkom dobrej 
prevencie vykonávanej záchranármi v daných lokalitách. V hodnotenom období záchranári oblastného 
strediska zasahovali celkom v 324-roch prípadoch, z toho 236 zásahov bolo lyžiarskych tratiach a 88 
zásahov vo vysokohorských teréne. Záchranári zasahovali pri záchranných akciách  v pôsobnosti 
oblastného strediska ale aj v iných oblastných strediskách HZS. Medzi najrozsiahlejšie patrila záchranná 
akcia na Kežmarskom štíte. Niektoré záchranné akcie boli ťažké, vykonávali sa za zlých poveternostných 
podmienok a v značne exponovanom teréne. V minulom roku došlo k piatim smrteľným nehodám. 
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     V rámci preventívnej činnosti bolo vykonané tyčové značenie hrebeňa v dĺžke 93,5 km, ktoré sa robí 
pravidelne každý rok v jeseni a je aj pravidelne udržiavané. Počas roka bolo osadených 520 ks tyčí. Ďalej 
to je odborná informovanosť návštevníkov hôr pomocou elektronickej pošty, hlásením cez 
masovokomunikačné prostriedky, ale aj po telefonickej linke, keď sa návštevníci informujú nielen 
o počasí, ale aj o podmienkach na daných turistických trasách. Na horské chaty boli osadené informačné 
tabule, ktoré sú pravidelne doplňované a tak svojimi informáciami pomáhajú turistom pri pobyte 
a hlavne pohybe vo Veľkej Fatre. Veľkou pomocou pre návštevníkov je aj internetová stránka, 
prostredníctvom ktorej okamžite získajú základné informácie o počasí, výstrahách a podmienkach vo 
Veľkej Fatre. Predovšetkým informácie o lavínovom nebezpečenstve pomohli k zníženiu úrazovosti 
a zasypaniu osôb pri zjazdoch na strmých svahoch a v exponovanom teréne. Ďalej v rámci preventívnej 
činnosti záchranári oblastného strediska vykonávali v letnom aj zimnom období hliadkovanie v teréne, 
pravidelné opravy tyčového značenia, robili lavínové sondy najmä po prudkých zmenách počasia, 
osadzovali tabule upozorňujúce na lavínové nebezpečenstvo, vykonali kontrolu reťazí a osadenie  
borhákov na skalách Haliny na Malinô Brdo.  
     Zimná sezóna nepatrila k najlepším, hlavne čo sa týka snehu vo voľnom teréne. Tomu zodpovedal aj 
menší pohyb skialpinistov a bežkárov na hrebeni, taktiež nebol zaznamenaný výrazný nárast lyžiarov na 
lyžiarskych tratiach tak, ako tomu bolo po minulé roky. Do zimných stredísk prichádza veľa 
návštevníkov pohodlných, kondične slabých, technicky zle pripravených, ktorí sa pohybujú v teréne len 
v blízkosti ubytovacích zariadení. Úrazovosť na lyžiarskych svahoch sa dá hodnotiť ako zotrvávajúca. 
Počas zimnej sezóny 2010 záchranári oblastného strediska zabezpečovali preventívnu a záchrannú 
činnosť v dvoch lyžiarskych strediskách Donovaly a Martinské Hole, kde bolo zaznamenaných 236 
úrazov, z toho 67 ťažkých a 169 ľahších zranení. Popritom bolo vykonaných 11 záchranných a 9 
pátracích akcií. 
      V súčastnom období je veľmi rozšírený pohyb  na snežných skútroch a štvorkolkách aj vo veľmi 
náročných horských terénoch. Mnohokrát vodičmi týchto prostriedkov sú maloleté deti. 
          Dlhodobá pracovná neschopnosť jedného príslušníka spôsobila neprimeraný nárast pracovnej 
činnosti ostatných príslušníkov oblastného strediska, a tým aj nárast počtu hodín náhradného voľna. 
V hodnotenom období boli zaznamenané dva pracovné úrazy počas záchranných akcií.  
     V priebehu roka 2010 odišli do výsluhového dôchodku dvaja príslušníci HZS, uskutočnilo sa 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície mladší záchranár a do dočasného služobného pomeru 
na pracovnú pozíciu záchranár boli  prijatí traja príslušníci. 
     Jeden príslušník oblastného strediska úspešne ukončil bakalárske štúdium.  
     Oblastné stredisko Veľká Fatra spolupracovalo s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky pri organizovaní podujatí Dni polície v Prievidzi, MDD v Ružomberku a Banskej 
Bystrici, ale aj pri iných podujatiach organizovanými mestami a obcami patriacimi do pôsobnosti 
oblastného strediska. Tieto akcie mali veľký ohlas, či už zo strany návštevníkov ale aj organizátorov.  
     V roku 2010 boli pre výkon lyžiarskej služby využívaní 14-ti dobrovoľní záchranári na základe 
dohody s Horskou záchrannou službou, čo pomohlo k celkovej organizácii práce oblastného strediska 
a zníženiu počtu hodín náhradného voľna. Záchranári oblastného strediska sa tak mohli venovať 
odbornej tematike, metodike, pohybu v teréne a preventívnej činnosti. Pre zmluvných dobrovoľných 
záchranárov boli organizované metodické dni s témami podľa požiadaviek práce na lyžiarskych svahoch 
a cvičeniami záchrany vo voľnom teréne a na skale. 
     Pri záchrannej a pátracej činnosti záchranári oblastného strediska spolupracovali aj s inými zložkami 
IZS. V tejto oblasti sa spolupráca aj komunikácia  zlepšila, predovšetkým s vrtuľníkovou záchrannou 
zdravotnou službou ATE Banská Bystrica. Naďalej však pretrvávajú problémy v komunikácii 
a koordinácii zásahov prostredníctvom tiesňovej linky 112, kedy koordinačné stredisko (ďalej len 
„KOS“) v sídle kraja nesprávne vyhodnocuje tiesňové volanie a napriek tomu, že ide výslovne o zásah 
v horskej oblasti.  
     Spolupráca s občianskym združením HSnS nebola žiadna. 
     Záchranári oblastného strediska asistovali pri 10-tich športových a iných podujatiach rôzneho druhu 
v celkovom objeme 41,6 osobodní. 
     Príslušníci oblastného strediska si zvyšovali kvalifikáciu štúdiom na strednej zdravotnej škole 
a vysokých školách. Príslušníci oblastného strediska sa pravidelne zúčastňujú školení a preškolení 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby.  
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     Materiálno-technické vybavenie je na požadovanej úrovni, niektoré vybavenie je však už po dobe 
životnosti a nie je z finančných dôvodov obnovované. Pravidelne sa vykonávali údržby a opravy 
materiálno-technického vybavenia, vozového parku a záchranárskej techniky.   
   
      
5.1.6    Oblastné stredisko Slovenský raj 
 
     V hodnotenom období záchranári oblastného strediska zasahovali celkom v 51 prípadoch, z toho 11  
zásahov bolo lyžiarskych tratiach a 40 zásahov vo vysokohorskom teréne v Slovenskom raji. 
     V zimnej turistickej sezóne príslušníci oblastného strediska vykonávali stálu  pohotovostnú službu na 
dispečingu v dome Horskej záchrannej služby v Čingove a sedemhodinovú pohotovostnú službu 
v záchrannej stanici v Dedinkách. Počas pracovných dní boli pohotovostné služby zabezpečované 
záchranármi oblastného strediska. Počas voľných dní a sviatkov vykonávali v dome Horskej záchrannej 
služby v Čingove pohotovostnú službu dispečer, pohotovostný vodič a jeden dobrovoľný záchranár na 
základe dohody s Horskou záchrannou službou. V záchrannej stanici Dedinky vykonával pohotovostnú 
službu jeden záchranár oblastného strediska.      
     Na základe zmluvy o preventívnej a záchrannej činnosti s SÚZ s.r.o. Mlynky boli vykonávané  
lyžiarske služby v lyžiarskom stredisku  Mlynky a lyžiarska pohotovosť v stredisku Biele Vody. Snehové 
podmienky v zimnej sezóne neboli dobré, návštevnosť lyžiarskeho strediska bola nižšia, čo malo za 
následok aj na nižšiu úrazovosť. V severnej časti Slovenského raja boli podmienky na turistiku v zimnej 
sezóne dobré avšak atraktívny Prielom Hornádu v zime nezamrzol, čo sa tiež prejavilo na zníženej 
návštevnosti.  
     V letnej turistickej sezóne bola vykonávaná stála pohotovostná služba záchranármi oblastného 
strediska v dome Horskej záchrannej služby v Čingove. Počas voľných dní a sviatkov vykonávali 
pohotovostné služby záchranári oblastného strediska v zložení: dispečer a pohotovostný vodič a jeden 
dobrovoľný záchranár.           
     V rámci preventívnej činnosti boli vykonávané kontroly schodnosti chodníkov a orientácie v teréne, 
technických zariadení a umiestňovania informačných a výstražných tabúľ. Informácie o schodnosti 
chodníkov  v Slovenskom raji boli podávané návštevníkom  prostredníctvom internetovej stránky  a  
informačných  skriniek Horskej záchrannej služby v  Čingove, Dedinkách, Geravách, Kláštorisku 
a Podlesku.  
     Príslušníci oblastného strediska asistovali pri troch  športových podujatiach:  Zjazd horských bicyklov 
v lyžiarskom stredisku Plejsy, cyklomaratón Slovenský raj v Podlesku, beh Slovenským rajom v 
Čingove.  
     Záchranári oblastného strediska svoju prácu prezentovali výstavou a ukážkami záchrannej techniky na 
otvorení letnej turistickej sezóny v Spišskej Novej Vsi a na podujatí Mesto deťom v Spišskej Novej Vsi. 
V priebehu hodnoteného obdobia boli robené aj prezentácie činnosti a ukážky techniky pre deti 
materských,  základných, stredných, vysokých škôl priamo v Čingove. 
    Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a technicko-kondičných previerok 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby.  
     V priebehu roka oblastné stredisko spolupracovalo s občianskym združením Horská služba na 
Slovensku - oblasť Slovenský raj, s RZP Spišská Nová Ves, s Obvodným oddelením Policajného zboru 
Slovenskej republiky Spišská Nová Ves, so Správou Národného Parku Slovenský raj, s Leteckou 
záchrannou zdravotnou službou Poprad, s Mikroregiónom Slovenský raj.      
 
 
 
5.2    Súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti 
 
     Súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti v horských oblastiach prebieha v rámci Integrovaného 
záchranného systému, je vykonávaná hlavne s Leteckou záchrannou zdravotnou službou, Policajným 
zborom Slovenskej republiky a zdravotníckymi zariadeniami. Prehľad vykonanej súčinnosti je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 
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Zložka 
Horské oblasti 

Počet zásahov 
HZS 

Počet zásahov 
v súčinnosti % 

LZZS 543 86 15,8 
ZSS 543 119 21,9 
PZ SR 543 50 9,2 

 
     
       
5.3   Spolupráca pri výkone záchrannej činnosti 
 
     Spolupráca pri výkone záchrannej činnosti je vykonávaná na základe zmluvných vzťahov v súlade so 
zákonom NR SR č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Spolupráca 
prebiehala s občianskym združením Horská služba na Slovensku a dobrovoľnými záchranármi 
podieľajúcimi sa na záchrannej činnosti na základe dohody s HZS. Prehľad vykonanej spolupráce je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 
 

Zložka 
Horské oblasti 

Počet zásahov 
HZS 

Počet zásahov 
v spolupráci % 

HSnS 543 23 4,2 
dobrovoľní 
záchranári 543 129 23,8 

 
      
 
5.4    Pohotovostné služby 
 
     Pre zaistenie spoľahlivého preberania tiesňových volaní či už priamo od zainteresovaných osôb alebo 
prostredníctvom tiesňovej linky 112 a pre zabezpečenie rýchleho nástupu na záchrannú akciu príslušníci 
Horskej záchrannej služby počas roka vykonávali pohotovostné služby na dispečingoch oblastných 
stredísk a  pohotovostné služby na pracovisku podľa nasledujúcej tabuľky. 
 
 

pohotovostné 
služby jednotka VT NT ZT MF VF SR spolu 

dispečing osobodeň 730 1 168 730 608 730 365 4 331 
záchranár osobodeň 1 881 1 229 110 0 365 709 4 294 
celkom osobodeň 2 611 2 397 840 608 1 095 1 074 8 625 
 
 
     V rámci pohotovostných služieb na pracovisku boli podľa potrieb jednotlivých oblastných stredísk 
zabezpečené pohotovostné služby na dispečingoch, pohotovostný vodič, vedúci záchrannej akcie, 
záchranári, záchranár – psovod s lavínovým psom.       
     Okrem uvedených pohotovostných služieb na pracovisku vykonávali príslušníci Horskej záchrannej 
služby aj pohotovostné služby v mieste trvalého bydliska. 
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5.5    Preventívna činnosť 
 
     Na predchádzanie úrazom boli v rámci preventívnej činnosti vykonávané: 

• hliadkovania v teréne, 
• zabezpečovania vysokohorských chát sanitným a záchranárskym materiálom, 
• osvetová činnosť v horskom teréne, 
• kontrola dodržiavania právnych noriem a pokynov Horskej záchrannej služby v horských 

oblastiach, 
• aktualizovanie údajov na doméne www.hzs.sk, www.laviny.sk, wap.hzs.sk 
• práce v teréne podľa priloženej tabuľky: 

 
 
Preventívna činnosť jednotka VT NT ZT MF VF SR Spolu 
- tyčové značenie km/ks 0 50/500 1/50 40/1600 94/475 0 185/2625 
- reťaze (kontrola) m 600 0 300 150 52 820 1 922 
- reťaze (výmena) m 0 0 20 0 0 0 20 
- technické zariadenia ks 25 0 10 30 520 330 915 
 
 
     Záujem o poskytovanie informácií dokazuje návštevnosť stránok v správe HZS podľa nasledujúcej 
tabuľky: 
 

doména počet návštev/rok 
www.hzs.sk 2 885 240 
www.laviny.sk 1 359 277 
wap.hzs.sk 39 685 

 
 
 
5.6     Činnosť Strediska lavínovej prevencie 
 
     Činnosť strediska je zameraná na lavínovú prevenciu. Stredisko má tri hlavné zamerania :  

• horská záchranná služba 
• verejnosť 
§ zahraničie 
 

     Stredisko pracovalo v zložení: pplk. Ing. Ján Peťo – riaditeľ  
                                                      kpt. Ing. Roman Švanda – záchranár špecialista 
                                                      kpt. Ing. Milan Lizuch – záchranár špecialista 
                                                      kpt. Juraj  Settey – záchranár špecialista 
                                                      kpt. Mgr. Filip Kyzek – záchranár špecialista     
 
                           
5.6.1.  Merania a pozorovania 
 
a) Príslušníci Strediska lavínovej prevencie (ďalej len „SLP“) vykonávali merania na 4 

meteorologických staniciach SLP v profile Chopka (Jasná, Luková, Kosodrevina, Srdiečko). Každé 
ráno do 8,30 hod. zbierali  meteorologické údaje potrebné k posúdeniu lavínovej situácie na 
Slovensku z 9-tich synoptických (Lomnický štít, Štrbské pleso, Poprad, Chopok, Telgárt, Žilina, 
Liesek, Sliač, Prievidza) a troch klimatických staníc SHMÚ (Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso, 
Javorina) cez program CUSTOMER – aplikácia umožňujúca odber meteorologických správ SHMÚ 

http://www.hzs.sk
http://www.laviny.sk
http://www.hzs.sk
http://www.laviny.sk
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a IMGW. Cez e-maily odoberalo SLP naviac dáta dvakrát denne zo 6-tich tatranských staníc 
poľského meteorologického ústavu (Zakopané, Kasprov vrch, Hala Gasienicova, Polana 
Chocholovska, Päť stavov polskych, Hala Ornak) cez centrálu IMGW v Krakove. Tieto správy boli 
doplnené hláseniami lavínových špecialistov z 10-tich staníc HZS (Vrátna, Kubínska hoľa, 
Martinské hole, Donovaly, Bystrá, Čertovica, Žiarska dolina – ústie, Zverovka, Starý Smokovec, 
Čingov) a z troch staníc pozorovateľov SLP (Chata pod Chlebom,  Štefánikova chata, Kamenná 
chata na Chopku). Pre rekonštrukciu horského hotela Kráľova studňa boli merania na tejto 
pozorovacej stanici prerušené. Na odber správ INTER, Inter Tatry a Synop hlavný z Kasprovho 
vrchu sa použil na zálohovanie dát aj odber komutovanou linkou cez Národné telekomunikačné 
centrum. 

 
b) Pohotovostná služba SLP mala opäť po rekonštrukcii automatických meteorologických staníc (ďalej 

len „AMS“) na Solisku, Ľadovom plese, Hrubej Kope a Žiarskej chate k dispozícii pre posúdenie 
lavínovej situácie dáta zo všetkých 6 automatických staníc HZS (AMS Spálená a Jasná neboli 
poškodené). 

  
c) Tendencia vývoja lavínových situácií bola každú hodinu monitorovaná posúdením meteodát zo 

všetkých synoptických staníc na Slovensku a horských staníc v Poľsku, sledovaním družicových 
snímok, záberov z meteoradarov, predpovedných synoptických máp a všetkých druhov predpovedí 
počasia, dostupných na internete.  

 
d) Meteorologické pozorovania boli doplnené meraniami vlastností snehovej pokrývky na 9-tich 

pozorovacích plôškach v jednotlivých pohoriach Slovenska, ktoré vykonávali príslušníci SLP v 
spolupráci s lavínovými špecialistami HZS. Pre oblasť Vysokých Tatier tieto profily vykonával 
novoprijatý zamestnanec Ing. Ľubomír Klocok, CSc.  Celkom bolo na SLP vyhodnotených 97 testov 
stability  a profilov snehovej pokrývky pomocou softvéru „Schneeprofil Program“. Vo väčšine 
odtrhov lavín s účasťou osôb boli zdokumentované a vyhodnotené snehové profily. 

 
e) Na základe získaných informácií bola denne zostavovaná informácia o lavínovej situácii na 

Slovensku. Začiatok vydávania správ bol v časových obdobiach od 15. do 25. októbra 2009 a od 11. 
do 18. novembra 2009. Pravidelne sa správy začali vydávať 2. decembra 2009 a ukončili sa 2. mája 
2010. Každá správa obsahovala nasledujúce informácie (podľa doporučení Asociácie európskych 
lavínových služieb): krátku charakteristiku poveternostných podmienok a snehovej pokrývky v 
hrebeňových polohách hôr, stupeň lavínového nebezpečenstva podľa medzinárodnej stupnice v 
jednotlivých pohoriach, pravdepodobné lokality výskytu lavín, rady pre návštevníkov hôr a 
tendenciu vývoja lavínového nebezpečenstva na najbližších 24 hodín. Predbežné informácie boli pre 
záujemcov telefonicky k dispozícii denne už o 7,30 hod. Oficiálna Správa o lavínovej situácii na 
Slovensku bola zostavená do 9,00 hod. a následne umiestnená na  informačný portál HZS 
www.laviny.sk  a nahratá na automatický telefónny záznamník SLP na telefónnom čísle 
044/5591695. Okrem tejto správy sa na portáli www.laviny.sk nachádzajú meteodáta zo všetkých 
pozorovacích staníc HZS, podmienky na horách, výstrahy HZS, predpovede počasia, grafické 
zobrazenie vývoja lavínovej situácie za posledných 5 dní v jednotlivých pohoriach SR, grafické 
výstupy priebehu meteoprvkov a fotografie z webkamier zo všetkých automatických 
meteorologických staníc HZS. Ďalej sa tam nachádzajú informácie o výskyte lavín a lavínových 
nešťastiach, správa o priebehu počasia za posledné obdobie, všetky testy stability a snehové profily, 
vyhodnotené programom SPP,  informácie o podmienkach vo vysokohorskom teréne, doplnené 
aktuálnymi fotografiami. O veľkom záujme o túto stránku svedčí aj viac ako 800 000 návštev tejto 
stránky počas prvého polroka 2010. Správa o lavínovej situácii bola prostredníctvom IS HZS 
Panoramix denne šírená e-mailom 15-tim odberateľom (poľský IMGW, SHMÚ, TASR, SITA, 
UCO, rádiám: SRo,Tatry, Expres, Viva, Východ, televíziám:  Markíza, STV, novinám: Tatranský 
dvojtýždenník, SME, Korzár, Podtatranské noviny). Pohotovostná služba SLP mala 30 krátkych 
živých vstupov do horeuvedených a ďalších medií: (Sro Košice, Sro Bratislava, TV Liptov,  ČT, 
TA3, JOJ, Regina, Pravda, Naša Orava). V prípade potreby bola informácia o lavínovej situácii 
denne o 13. hod. aktualizovaná. Službukonajúci príslušník SLP vykonával pohotovostnú službu na 
telefóne denne do 20-tej hodiny. Prehľad počtu dní s vyhláseným stupňom lavínového 

http://www.laviny.sk
http://www.laviny.sk
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nebezpečenstva v sezóne 2009/2010 v jednotlivých pohoriach Slovenska je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 

 
 

pohorie stupeň lavínového nebezpečenstva počet 
1. 2. 3. 4. 5. dní 

Vysoké Tatry 40 81 46 0 0 167 
Nízke Tatry 33 88 30 0 0 151 
Západné Tatry 34 79 43 2 0 158 
Malá Fatra 65 55 17 0 0 137 
Veľká Fatra 68 49 17 0 0 134 

 
f) V priebehu zimnej sezóny 2009/2010 sa v slovenských horských oblastiach uskutočnilo 10 

organizovaných lavínových záchranných akcií (základné informácie sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke). V deviatich prípadoch zasahovala Horská záchranná služba, v štyroch prípadoch v 
spolupráci s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou. Pri záchrannej akcii č. 9, ktorá sa stala 
20. marca 2010 (v tabuľke je riadok zvýraznený), zasahovala Vrtuľníková záchranná zdravotná 
služba samostatne – bez spolupráce s Horskou záchrannou službou. 

 
 

Time Depth

Full Partial Above ground min. cm

1 20.12.2009 14:00 VT Rumanov štít 2 1 1 0 1 Climbing – ascent UIAA 1

2 29.12.2009 15:15 VT Končistá 8 2 2 0 2 Climbing – descent UIAA 1

3 30.12.2009 15:30 ZT Ostrý Roháč 2 2 1 1 10 1 1 Climbing – descent UIAA 2

4 02.01.2010 17:00 VT Dračia dolinka 3 3 3 0 3 Climbing – descent UIAA 2

5 06.02.2010 15:55 NT Dereše - sever 3 2 1 1 35 1 Freeride 2

6 14.02.2010 14:45 VT Kežmarská kopa 2 1 1 25 20 1 Climbing – ascent UIAA 2

7 01.03.2010 10:05 VT Červená dolinka 5 5 2 3 10 5 Climbing – ascent UIAA 3

8 17.03.2010 14:50 MF Poludňový grúň 2 2 1 1 130 1 1 Snowboarding 3

9 20.03.2010 13:15 VT Mlynické Solisko 2 2 1 1 Climbing - descent UIAGM 3

10 22.03.2010 11:50 VF Borišov 6 3 2 1 40 a 240 150 2 Freeride 2

LevelNo. Date Time
Mountai
ns range Locality Threats

People 
caught Injured Killed Activity Education

Burials

Burial

 
 

Vo Vysokých Tatrách bolo 5 lavínových záchranných akcií, v ostatných pohoriach (okrem 
Slovenského raja) po jednej lavínovej akcii. Pri týchto 9-tich lavínových udalostiach si lavíny 
vyžiadali 6 ľudských životov (3 Česi, 2 Slováci a 1 Litovec)  a zranilo sa 14 osôb (8 Čechov, 3 
Maďari, 2 Poliaci a 1 Slovák). V sezóne 2009/2010 bolo lavínami ohrozených 35 osôb (pri 
organizovaných záchranných akciách), z toho strhnutých bolo celkom 23 osôb. Najviac ohrozených 
osôb - 24 bolo v tejto sezóne pri horolezectve, z toho 9 osôb pri výstupe a 15 pri zostupe. Ďalších 6 
osôb bolo ohrozených pri freeridovom lyžovaní a 2 osoby pri snowboardingu. Najviac osôb 
ohrozených lavínami  - 16 bolo pri 2. stupni lavínového nebezpečenstva, 10 osôb bolo ohrozených 
pri 1. stupni a 9 osôb pri 3. stupni lavínového nebezpečenstva. Zasypaných bolo 11 osôb, z toho 
úplne zasypaných bolo 8 osôb a 3 osoby boli zasypané čiastočne. Okrem týchto lavínových udalostí 
sme registrovali ešte 8 ďalších bez organizovanej záchrany, pri ktorých bolo lavínami zasiahnutých 
15 osôb a niektoré boli aj zranené. 

 
 
5.6.2. Odstrel lavín 
 
     Počas zimnej sezóny 2009/2010, ktorá bola na sneh chudobná, príslušníci Strediska lavínovej 
prevencie a strelmajstri z jednotlivých oblastných stredísk HZS uskutočnili 5 odstrelov lavín a zúčastnili 
sa pravidelného preškolenia. Pri odstreloch lavín bolo spotrebovaných 55 kg plastickej trhaviny PL NP-
10 a 5 ks delových rán ohňostrojných. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola zaznamená veľká 
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úspešnosť v odstrele lavín. Strelmajstri  a odpaľovači ohňostrojov umiestnili v odtrhových zónach lavín 
19 náloží, ktoré uvoľnili 9 lavín, čo je 47,37 %-ná  úspešnosť. 
     HZS naďalej spolupracuje s odborníkmi z Kriminalistického a expertízneho ústavu Prezídia 
Policajného zboru Ministerstva vnútra SR nielen pri výcviku ale aj v oblasti legislatívy. Strelmajstri HZS 
sa zúčastnili na praktických cvičeniach Policajného zboru Ministerstva vnútra SR vo výcvikovom 
priestore Lešť. Vedúci trhacích prác HZS sa pravidelne zúčastňoval na rokovaniach Pyrotechnickej 
komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
Chronologické zoradenie prác s výbušninami a pyrotechnickými výrobkami: 
§ 8. februára 2010 od 7:00 do 14:00 hod. bol vykonaný test stability snehovej pokrývky odstrelom 

pomocou výbušnín v pohorí Nízke Tatry, v Demänovskej doline, v lokalite Derešský kotol, 
§ 10. februára 2010 od 8:30 do 13:30 hod. bol vykonaný test stability snehovej pokrývky odstrelom 

pomocou výbušnín v pohorí Vysoké Tatry, v Skalnatej doline, na lokalite Lomnické sedlo,  
§ 17. marca 2010 od 09:00 do 11:30 hod. bol vykonaný test stability snehovej pokrývky odstrelom 

pomocou výbušnín v pohorí Nízke Tatry, v Demänovskej doline, na lokalite Derešský kotol,  
§ 17. marca 2010 od 08:00 do 10:30 hod. bol vykonaný test stability snehovej pokrývky odstrelom 

pomocou výbušnín v pohorí Nízke Tatry, v Demänovskej doline, na lokalite Lukový kotol, 
§ 18. marca 2010 od 7:00 do 9:00 hod. bol vykonaný test stability snehovej pokrývky odstrelom 

pomocou výbušnín v pohorí Malá Fatra, vo Vrátnej doline, na lokalite Oštiepková mulda, 
§ 28. apríla 2010 od 9:00 do 13:25 hod. sa uskutočnilo pravidelné preškolenie strelmajstrov HZS 

za účasti pyrotechnika Kriminalistického a expertízneho ústavu PPZ MV SR v Západných 
Tatrách, v Žiarskej doline a v kameňolome Malužiná. 

 
       
5.6.3.  Metodická činnosť    
 
     Príslušníci Strediska lavínovej prevencie v sezóne 2009/2010 zabezpečili teoretické aj praktické 
vedenie a spoluprácu v oblasti lavínovej problematiky na 18-tich metodických akciách HZS:  
 
§ 11. januára 2010 - Jasná, Skalnaté pleso, činnosť SLP a snehové profily pre stážistov UK PF 

Bratislava, 
§ 11.-13. januára 2010 – Kosodrevina, záchrana v lavínach, hľadacie prístroje, GPS pre BLPP, 
§ 28. januára 2010 – Chleb, metodický deň kladivová sonda a snehový profil pre príslušníkov 

oblastného strediska Malá Fatra, 
§ 1.-6. februára 2010 – Popradské pleso, záchrana v lavínach, hľadacie prístroje, GPS pre BLPP, 
§ 10. februára 2010 – Jasná, prednáška o lavínach pre študentov Gymnázia Liptovský Mikuláš, 
§ 11. februára 2010 – Dereše, cvičná lavínová záchranná akcia pre príslušníkov oblastného 

strediska Nízke Tatry, 
§ 7. februára 2010 – Popradské pleso, školenie „Záchranná činnosť v lavíne“ pre členov 

dobrovoľného zboru THS, 
§ 17. februára 2010 – Kosodrevina, „Záchrana v lavíne“ pre základnú záchrannú činnosť, 
§ 8. marca 2010 – Chleb, cvičná lavínová záchranná akcia pre príslušníkov oblastného strediska 

Malá Fatra, 
§ 9. marca 2010 – Donovaly, cvičná lavínová záchranná akcia pre príslušníkov oblastného 

strediska Veľká Fatra, 
§ 9.-10. marca 2010 – Jasná, lavínová problematika pre FZ PU Prešov, 
§ 10.-11. marca 2010 -  Kosodrevina, lavínová problematika pre SZŠ Banská Bystrica, 
§ 15.-16. marca 2010 -  Kosodrevina, „Záchrana v lavíne“ pre pozemnú záchrannú činnosť, 
§ 11. marca 2010 - Spálená dolina, cvičná lavínová záchranná akcia pre príslušníkov oblastného 

strediska Západné Tatry, 
§ 12. marca 2010 - Sliezsky dom, cvičná lavínová záchranná akcia pre príslušníkov oblastných 

stredísk Vysoké Tatry a Slovenský raj, 
§ 23. marca 2010 – Borišov, metodika snehového profilu v odtrhu lavíny pre príslušníkov 

oblastného strediska Veľká Fatra, 
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§ 11. mája 2010 – Slovenský raj, príprava kurzu BLPP so zameraním na GPS, 
§ 17.-19. mája 2010 – Čingov, GPS na kurze BLPP, 
§ 9. júna 2010 – Brnčalova chata, prednášky Meteo, Topo a GPS pre frekvetantov základnej 

záchrannej činnosti, 
§ 22.-31. decembra 2010 – kurz lavínových špecialistov v Jasnej. 

 
 
5.6.4. Evidencia lavín 
 
     V rámci evidencie lavín príslušníci Strediska lavínovej prevencie vykonávali: 
 
a) plnenie databázy programov evidencie lavín a lavínových svahov, 
b) rozbor meteorologických podmienok za uplynulú sezónu, rozbor lavínových situácií, číselné, 

tabuľkové a grafické zobrazenie nameraných údajov, 
c) údržba meracej techniky, pozorovacích plôšok,   
d) denný zber údajov o počasí, zostavovanie komentára k počasiu, prípadné letné výstrahy vzhľadom 

na poveternostné podmienky v horách, 
e) príprava ročenky SLP 2009/2010. 
 
 
5.6.5. Odborná a publikačná činnosť 
 
     V rámci publikačnej činnosti v sezóne 2009/2010 príslušníci Strediska lavínovej prevencie prispeli 
štyrmi článkami do časopisu Civilná ochrana: 
§ V decembri 2009 v čísle 6/2009 bol uverejnený príspevok Ing. Jána Peťa – „61. zasadanie 

IKARu v Zermatte“. 
§ V tom istom čísle vyšiel aj článok Mgr. Mareka Biskupiča – „Medzinárodný vedecký workshop 

o snehu“. 
§ Vo februári 2010 v čísle 1/2010 vyšiel článok Ing. Milana Lizucha – „5. stretnutie Spolku sudeto-

karpatských lavínových služieb“. 
§ V apríli 2010 v čísle 2/2010 vyšiel článok Mgr. Jany Bujňákovej – „Lavínové nehody v zimnej 

sezóne 2009/2010“, do ktorého autorka čerpala aj z informácií Strediska lavínovej prevencie. 
 
     V októbri 2010 uverejnil prestížny kanadský časopis „Cold Regions Science and Technology“ článok 
o 100-ročnej lavíne v Žiarskej doline a spôsobe merania jej rozmerov s názvom „Using GPS for snow 
depth and volume measurement of centennial avalanche field in West Tatras“. Hlavnými autormi článku 
sú zamestnanci z Ústavu geoinformačných technológií z Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej 
univerzity z Brna. Spoluautorom článku je aj príslušník Strediska lavínovej prevencie Ing. Milan Lizuch, 
ktorý spracoval časť článku o topografických a klimatických pomeroch pre vznik lavín v Žiarskej doline 
a o meteorologickej situácii pred pádom lavíny. Grafy údajov z meteorologickej stanice v Žiarskej doline 
do článku pripravil Mgr. Filip Kyzek a mapu lavínových dráh Mgr. Marek Biskupič. 
 
     Stredisko lavínovej prevencie sa zapojilo do projektu Bom Data Center na základe výzvy EU 
„Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ („Prevention and fight against crime“), ktorý  začal 
spracovávať Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky ešte v 
roku 2009. Finančné prostriedky sú zabezpečené z Fondu na spolufinancovanie projektov zahraničnej 
pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spolufinancovanie projektu je zabezpečené zo  
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Systém Bom Data Center v Slovenskej republike bude súčasťou 
Europolom zabezpečovaného projektu európskej siete, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitného a 
obojstranného informačného toku pozostávajúceho zo získavania, sledovania, zhromažďovania a 
odovzdávania technických informácií o problematike neoprávneného používania munície, výbušnín, 
výbušných predmetov a výbušných systémov. V priebehu roku 2010 bolo Stredisko lavínovej prevencie 
vybavené technickými a programovými prostriedkami, ktoré umožnili odštartovať skúšobnú prevádzku 
projektu.  Riadna prevádzka projektu Bom Data Center sa začne 1. januára 2011. 
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     Stredisko lavínovej prevencie spolupracovalo v roku 2010 s vysokými školami na diplomových a 
bakalárskych prácach týkajúcich sa lavín a vysokohorského prostredia. Diplomantom a bakalárom boli 
poskytnuté podklady alebo vedenie diplomových prác. 
 
     Po niekoľkonásobnom odložení letu pre zlé poveternostné podmienky a následné uzatvorenie 
vzdušného priestoru nad Slovenskom kvôli erupcii sopky na Islande príslušníci Strediska lavínovej 
prevencie dňa 20. apríla 2010 uskutočnili pravidelný monitorovací let na zmapovanie aktuálnej lavínovej 
situácie. Z paluby vrtuľníka MI-171 z Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky urobili desiatky 
fotografií z Vysokých, Nízkych a Západných Tatier, ktoré slúžili ako podklad pre evidenciu lavín a 
verifikovanie lavínovej situácie. 
 
 
5.6.6  Medzinárodné kontakty 
 
§ Stretnutie pracovnej skupiny Asociácie európskych lavínových služieb, Innsbruck, 11. júna 

2010, (Mgr. Kyzek,  Ing. Lizuch) 
§ Forum Carpaticum, Krakow, Poľsko, 15.-17. septembra 2010, (Ing. Lizuch, Mgr. Biskupič – 

oblastné stredisko Nízke Tatry) – vystavené postre - Extreme snow avalanche events in Tatra 
Mountains; Snow avalanche run-out simulations of various events in Carpathian mountain 
range; Comparison of different methods for obtaining snow avalanche data;  Using high 
resolution LiDAR and photogrammetric data for snow avalanche hazard mapping. 

§ 62. zasadnutie IKAR-CISA, 5.-9. októbra 2010, Starý Smokovec, Vysoké Tatry, (Ing. Peťo, Ing. 
Švanda, Mgr. Kyzek, Mgr. Biskupič – oblastné stredisko Nízke Tatry) – dve prezentácie – 
Characterization of winter season 09/10 and its consequences with particular emphasis on 
pculiar avalanche accidents within the Slovak mountain area; Avalanche run-out modeling and 
its future perspectives for mountain rescue in Slovakia. 

§ 6. stretnutie Spolku sudeto-karpatských lavínových služieb, 19.-23. októbra 2010, Ustrzyki 
Górne, Poľsko, (Ing. Peťo, Mgr. Kyzek, Ing. Lizuch a Ing. Švanda). 

 
 
 
5.7      Činnosť Školiaceho strediska  
 
     Odbornú spôsobilosť príslušníkov - záchranárov zabezpečuje Horská záchranná služba 
prostredníctvom Školiaceho strediska a inštruktorov z jednotlivých oblastných stredísk. Školiace 
stredisko Horskej záchrannej služby pracovalo v zložení: 

 
 pplk. Milan Sekelský                       riaditeľ Školiaceho strediska 
 npor. Ivan  Krajčír                            záchranár – špecialista pre metodiku 
 por. Martin Kupčo                          záchranár – špecialista pre rádiovú a spojovaciu technika 
 por. Ján Žiška                               záchranár - špecialista pre kynológiu 
 kpt. RNDr. Ivan Račko                   záchranár - špecialista pre speleológiu 
 por. Zuzana Daxnerová                   referent pre administratívne činnosti       
 

                                          
5.7.1   Prehľad školení 
 
     Školiace stredisko zabezpečovalo realizáciu vzdelávacích a školiacich akcií v roku 2010 podľa 
schváleného plánu školení. Činnosť školiaceho strediska bola zameraná na: 
 

§ nácvik všetkých druhov záchranných akcií v jednotlivých oblastných strediskách HZS, 
§ školenia a preškolenia organizované pre príslušníkov HZS, 
§ sústredenia metodikov oblastných stredísk HZS, 
§ školenia a preškolenia pre dobrovoľných záchranárov (písomná dohoda s HZS), 



  

 23

§ školenia a preškolenia pre členov občianskych združení, 
§ školenia a preškolenia pre iné subjekty. 

 
     Uvedené aktivity boli Školiacim strediskom realizované v zmysle platnej legislatívy, t.j. zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov., Vyhlášky MV SR č. 23/2006 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov a Skušobného poriadku Horskej záchrannej  služby. 
 
     Nakoľko rok 2010 nebol rokom obnovovania odbornej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy, 
činnosť Školiaceho strediska bola zameraná na plnenie vzdelávacích a školiacich aktivít podľa 
schváleného plánu. V januári 2010 došlo v Školiacom stredisku k personálnej zmene, z funkcie 
záchranár – špecialista pre kynológiu odišiel do výsluhového dôchodku kpt. Ladislav Gardošík a na 
uvedenú pracovnú pozíciu nastúpil por. Ján Žiška - príslušník oblastného strediska Západné Tatry. Aj 
v roku 2010 pretrvávalo nedostatočné personálne obsadenie Školiaceho strediska HZS. Pre budúcnosť je 
nevyhnutné zvýšiť počet školiteľov Školiaceho strediska minimálne o dvoch príslušníkov, v opačnom 
prípade úroveň a priebeh školení a preskúšaní nebude možné udržať na štandartnej úrovni. 
   
     Podľa  § 16a – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2006 zákona č. 524/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný 
doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31.12.2005, je povinná zúčastniť sa školenia 
a absolvovať preskúšanie podľa uvedeného zákona prvýkrát do 31.12.2007, inak stratí odbornú 
spôsobilosť. Podľa Skúšobného poriadku Horskej záchrannej služby proces obnovenia odbornej 
spôsobilosti nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. Rok 2010 nebol v zmysle platnej legislatívy rokom 
obnovovania odbornej spôsobilosti.  
     
     Prehľad o vykonaných školeniach a preškoleniach a počte hodín školiteľov Školiaceho strediska  
a inštruktorov uvádzame v nasledovných tabuľkách. 
 
                                                                                        
5.7.1.1   Školenia a preškolenia organizované pre príslušníkov HZS 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Veľká Fatra,  12. - 14. 2. 2010  
navádzanie vrtuľníka, nácvik záchrannej akcie v teréne, 
organizácia  záchrannej akcie, TTP, RDST, zdravoveda 

 
1 

 
2 

 
58 

 
 

 
 

Školenie  záchrannej činnosti na lyžiarskej trati  
Nízke Tatry,  2. - 3.1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik záchrannej akcie v teréne, 
organizácia  záchrannej akcie, TTP, RDST, zdravoveda 

 
1 

 
1 

 
9 

 
 

 
 

Školenie  základnej záchrannej činnosti – zimná časť  
Nízke Tatry,  15. – 20. 2. 2010  
horolezectvo, kondičná túra, sneh lavíny a primárna 
záchrana, zdravoveda, lyžovanie, skialpinizmus, letecká 
záchrana, organizácia záchrannej akcie, materiál, 
kontrola, životnosť 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

98 

 
 

 
 

Školenie pozemnej záchrannej činnosti – zimná časť 
Nízke Tatry, 15. – 21. 3. 2010   
OBP, organizácia záchrannej akcie, RDST, lavíny, 
zdravoveda, improvizácia, horolezectvo a kondičná túra, 
záchrana pomocou statických lán 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

57 

 
 

 
 

Školenie a preskúšanie odborná činnosť   
Riaditeľstvo HZS,  16. – 17. 3. 2010  

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
9 
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organizačný poriadok, etický kódex, štatút, IZS, záväzné 
právne predpisy, sociálne zabezpečenie 
Školenie a preskúšanie odborná činnosť  
Riaditeľstvo HZS, 16. – 17. 3. 2010  
organizačný poriadok, etický kódex, štatút, IZS, záväzné 
právne predpisy, sociálne zabezpečenie 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
9 

Školenie  základnej záchrannej činnosti – letná časť 
Vysoké Tatry – Zelené Pleso, 5. – 10. 6. 2010   
horolezectvo, kondično-technické previerky, organizácia 
záchrannej akcie,  IZS, OBP, RDST, letecká záchrana, 
meteorológia, topografia, zdravoveda, ochrana prírody, 
záchrana v horách, história a štatistika 

 
 
2 

 
 
9 

 
 

115 

 
 

 
 

Základné školenie inštruktorov pozemnej záchrannej 
činnosti 
Slovenský raj, 14. - 20. 6. 2010 
technické a transportné prostriedky, improvizácia, 
zdravoveda, organizácia záchrannej akcie, OBP,  
záchrana pomocou statických lán 

 
 
2 

 
 
8 

 
 

112 

  

Školenie  pozemnej záchrannej činnosti – letná časť 
Vysoké Tatry, 16. - 21.10. 2010  
horolezectvo, TTP, organizovanie záchrannej akcie, 
OBP, ZPSL, zdravoveda, improvizácia pri ZA 

 
2 

 
11 

 
112 

  
 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Malá Fatra,  14. - 16. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, RDST, zdravoveda 

 
1 

 
2 

 
18 

  

Preškolenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati  
Nízke Tatry – Jasná, 17. – 19. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, RDST, zdravoveda 

 
2 

 
3 

 
72 

  

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati  
Nízke Tatry – Kosodrevina,  20. – 22. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, RDST, zdravoveda 

 
1 

 
1 

 
36 

  

Školenie – záchranná činnosť v lavíne  
20. - 31.12.2010 
meteorologické, topografické podmienky, stratégie, 
rozhodovanie pri vzniku lavín, kataster lavínových dráh, 
evidencia, popis lavín, snehová pokrývka – štruktúra, 
lavínová prevencia, OBP, organizácia záchrany z lavíne 

  
 
1 

  
 
3 

 
 

48 

CELKOM 14 50 687 5 18+48 
TTP – technické a transportné prostriedky 
ZA – záchranná akcia 
RDST – rádiostanice 
OBP – ochrana a bezpečnosť práce 
ZPSL – záchrana pomocou statických lán 
      
     Školenia sa realizovali v zmysle schváleného plánu školení na rok 2010. Účastníkmi jednotlivých 
školení boli v prevažnej miere príslušníci HZS prijatí do služobného pomeru v roku 2010.  
 
 
5.7.1.2   Školenia a preskúšanie príslušníkov HZS na vrtuľník MI 171, ATE 109 K2 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

 
Počet 

inštrukto
rov 

 

 
Počet 
hodín 

inštrukto
rov 

 
Počet 

školiteľov 
iných 

subjektov 
 

Počet 
hodín 

školiteľov 
iných 

subjektov 
Výcvik psovodov - Agusta 109 K2 
Popradské pleso, 4.2. - 5.2. 2010  
zásady privolania vrtuľníka na akciu, 

 
 
 

 
 

29 

 
 
 

   
 
2 

 
 

8 
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bezpečnosť pri vrtuľníku, komunikácia 
a navádzanie, navijak, podves, núdzové postupy, 
nastupovanie a vystupovanie, testy  
Záchranná  činnosť pomocou vrtuľníka 
lanovou technikou  
Vysoké Tatry, Slovenský raj,  5. - 7. 5. 2010     
letecká záchrana, transportné prostriedky pod 
vrtuľník, navádzanie vrtuľníka, nastupovanie 
a vystupovanie z vrtuľníka, zlaňovanie 
a samoistenie na trenažéri, RDST, zlaňovanie 
z visu, palubný žeriav, podves, nácvik 
záchrannej akcie, skúšky 

 
 

 
1 

 
 
 
4 

 
 
 
9 

   
 
 
 

 
 
 
 

Školenie a preskúšanie záchrannej  činnosti 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou    
Vysoké Tatry,  5. – 6. 5. 2010  
zásady leteckej záchrany v horských oblastiach, 
transportné prostriedky, navádzanie vrtuľníka, 
rádiospojenie, zlaňovanie a samoistenie na 
trenažéri, zlaňovanie z visu, práca v podvese, 
nácvik záchrannej akcie, skúšky 

 
 
 
1 

 
 
 

18 

 
 
 
9 

   
 
 

 
 
 

Školenie a preskúšanie záchrannej  činnosti 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou   
Slovenský raj,  7. 5. 2010     
zásady leteckej záchrany v horských oblastiach, 
transportné prostriedky, navádzanie vrtuľníka, 
rádiospojenie, zlaňovanie a samoistenie na 
trenažéri, zlaňovanie z visu, práca v podvese, 
nácvik záchrannej akcie, skúšky 

 
 
 
1 

 
 
 
6 

 
 
 

4,5 

    

Školenie špeciálnej záchrannej činnosti 
príslušníkov  
Poprad - ATE, 16. - 18. 6. 2010  
metodiky pristátia, opretia podvesu, závesu, 
naviják a pohyb okolo vrtuľníka 

 
 
 

 
 

59 

    
 
1 

 
 

16 

Záchranná  činnosť pomocou vrtuľníka 
lanovou technikou  
Slovenský raj, 14.10. 2010     
letecká záchrana, transportné prostriedky pod 
vrtuľník, navádzanie  vrtuľníka, nastupovanie 
a vystupovanie z vrtuľníka, zlaňovanie a 
samoistenie na trenažéri, rdst, zlaňovanie z visu, 
palubný žeriav, podves, nácvik ZA, skúšky 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
9 

    

Školenie a preskúšanie záchrannej  činnosti 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou     
Slovenský raj, 14.10. 2010  
zásady leteckej záchrany v horských oblastiach, 
transportné prostriedky, navádzanie vrtuľníka, 
rádiospojenie, zlaňovanie a samoistenie na 
trenažéri 

 
1 

 
7 

 
9 

 
1 

 
9 

  

CELKOM 5 124 40,5 1 9 3 24 
 
     Školenie a preskúšanie  leteckej záchrany sa konalo  v zmysle letového plánu v jednotlivých horských 
oblastiach HZS.  
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5.7.1.3   Sústredenia metodikov oblastných stredísk HZS 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Sústredenie metodikov HZS  
Malá Fatra – Vrátna, 1. - 3. 3. 2010 
lano Dynema, nácvik záchrany v ľadopáde , 
horolezectvo  

 
2 
 

 
7 

 
48 

  

CELKOM 2 7 48 0 0 
 
     Sústredenie metodikov oblastných stredísk HZS sa realizovalo podľa plánu školení na rok 2010 
a bolo zamerané na nové legislatívne pravidlá vzdelávania v HZS. 
 
 
5.7.1.4   Školenia a preškolenia pre dobrovoľných záchranárov (písomná dohoda s HZS) 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Malá Fatra, 24.1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, rdst,  zdravoveda  

 
 
 
 

 
 
1 
 

 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 

11 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati 
Slovenský raj,  30. – 31. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
3 

 
 

 
 

 
 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Západné Tatry,  30. – 31. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
2 

   

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati 
Orava,  30. – 31. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
1 

 
 

  

Školenie Záchrannej činnosti na lyžiarskej trati  
Nízke Tatry, 2. - 3. 1 . 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
záchrannej akcie, TTP, rdst, zdravoveda 

 
1 

 
1 

 
 

 
3 

 
27 

Školenie  základnej záchrannej činnosti – zimná 
časť   
Nízke Tatry,  15. – 20. 2.  2010 
horolezectvo, kondičná túra, sneh lavíny a primárna 
záchrana, zdravoveda, lyžovanie, skialpinizmus, letecká 
záchrana, organizácia ZA, materiál, kontrola, životnosť 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

 
 
5 

 
 

245 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej 
činnosti – zimná časť  
Nízke Tatry,  15. – 17. 2. 2010  
OBP, organizácia ZA, RDST, lavíny, zdravoveda, 
improvizácia, horolezectvo a kondičná túra, záchrana 
pomocou statických lán 

 
 

 
 
1 

 
 

 
 

 
 

Školenie pozemnej záchrannej činnosti – zimná časť 
HSnS, DZ THS 
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Nízke Tatry, 15. – 21. 3. 2010   
OBP, organizácia ZA, RDST, lavíny, zdravoveda, 
improvizácia, horolezectvo a kondičná túra, záchrana 
pomocou statických lán 

3 4 183 

Školenie  základnej záchrannej činnosti – letná časť  
DZ THS 
Vysoké Tatry – Zelené Pleso, 5. – 10. 6.  2010 
horolezectvo, TTP, organizácia ZA,  IZS, OBP, RDST,  
letecká záchrana, meteorológia, topografia, zdravoveda, 
ochrana prírody, záchrana v horách - história a štatistika  

 
 

 
 
1 

 
 

  

Školenie pozemnej záchrannej činnosti - letná časť  
HSnS 
Vysoké Tatry, 16. - 21.10. 2010  
horolezectvo, TTP, organizácia ZA, OBP, ZPSL, 
zdravoveda,  improvizácia pri ZA 

 
 

 
 
2 

  
 
3 

 
 

168 

Preškolenie psovodov a psov  
Západné Tatry - Žiarska dolina, 2. - 4.11. 2010  
cvičná pátracia akcia, výcvik v teréne, výcvik 
v ovládateľnosti psov, prednáška šírenie pachu, 
špeciálne pachové práce – výcvik 

  
 
4 

 
 

  

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati   
Nízke Tatry – Jasná, 17. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

21,6 
 

 
 
3 

 
 

27 
 
 

CELKOM 4 26 21,6 20 661 
      
     Uvedené školenia a preskúšania boli organizované pre dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú 
na záchrannej činnosti na základe písomnej dohody s Horskou záchrannou službou.  
 
 
5.7.1.5   Školenia a preškolenia pre členov občianskych združení 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati – HSnS  
Malá Fatra,  24.1. 2010  
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda  

 
 
 
 

 
 

14 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Školenie Záchrannej činnosti na lyžiarskej trati – 
HSnS 
Slovenský raj,  30. – 31. 1. 2010  
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
1 

 
 

11 

 
 

36 

 
 
2 

 
 

42 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati – HSnS  
Západné Tatry,  30. – 31. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
1 

 
 

12 

 
 

36 

 
 
1 

 
 

36 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati – HSnS  
Orava,  30. – 31. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 
2 

 
 

17 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati – 
HSnS  
Veľká Fatra,  6. -7. 2. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  

 
 
1 

 
 
3 

 
 

19 

 
 
3 

 
 

57 
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ZA, TTP, rdst, zdravoveda 
Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati – 
HSnS  
Veľká Fatra,  12. - 14. 2. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

 
 
2 

 
 

50 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati – 
HSnS   
Nízke Tatry–sever,  2. - 3. 1 . 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
14 

   

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati –  HSnS  
Nízke Tatry-juh.  2. - 3. 1 . 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
4 

 
 

 
 
3 

 
 

57 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati–  
HSnS 
Nízke Tatry-juh,  31. 3. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati –  
HSnS 
Nízke Tatry-juh,  26. - 28. 2 . 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
1 

 
 

12 
 

 
 

32 

 
 
3 

 
 

37 

Školenie základnej záchrannej činnosti – zimná časť  
HSnS, DZ THS,   
Nízke Tatry, 15. – 20. 2.  2010 
horolezectvo, kondičná túra, sneh lavíny a pozemná 
záchrana, zdravoveda, lyžovanie, letecká záchrana, 
skialpinizmus organizácia ZA, materiál, kontrola, 
životnosť  

 
 
 

 
 
 

25 

   

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej 
činnosti – zimná časť  
HSnS, DZ THS,  
Nízke Tatry, 15. – 17. 2. 2010  
OBP, organizácia ZA, RDST, lavíny, zdravoveda, 
improvizácia, horolezectvo a kondičná túra, záchrana 
pomocou statických lán 

 
 
 
2 

 
 
 
5 

 
 
 

33,4 

 
 
 

 
 
 

Školenie pozemnej záchrannej činnosti – zimná časť 
HSnS 
Nízke Tatry, 15. – 21. 3. 2010   
OBP, organizácia ZA, RDST, lavíny, zdravoveda, 
improvizácia, horolezectvo a kondičná túra, záchrana 
pomocou statických lán 

 
 

 
 
6 

   

Školenie základnej záchrannej činnosti – letná časť 
DZ THS, HSnS 
Vysoké Tatry - Zelené Pleso, 5. -10. 6. 2010 
horolezectvo, TTP, organizácia ZA, IZS, OBP, RDST, 
letecká záchrana, meteorológia. topografia,  
zdravoveda, ochrana prírody, záchrana v horách – 
história a štatistika  

 
 

 
 
 

18 

 
 

 
 
 
7 

 
 
 

300 

Školenie záchranná činnosť v lavíne 
DZ THS   
Vysoké Tatry - Popradské Pleso, 4. – 7. 3. 2010 
prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom 
teréne, kataster lavínových dráh, evidencia a popisy 
lavíny 

 
 

 
 

10 

 
 

 
 
3 

 
 

50 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej 
činnosti – letná časť  
Vysoké Tatry, 16. - 18.10. 2010 
horolezectvo, TTP, organizácia ZA, OBP, ZPSL,    

 
 
1 

 
 
1 

 
 

21,4 
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zdravoveda, improvizácia pri ZA 
Školenie pozemnej záchrannej činnosti – letná časť  
HSnS 
Vysoké Tatry, 16. - 21.10. 2010  
horolezectvo, TTP, organizácia ZA, OBP, ZPSL,    
zdravoveda, improvizácia pri ZA 

  
 
4 

  
 

 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Malá Fatra,  14. - 16. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
7 

  
 
3 

 
 

49 

Preškolenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati –  
Nízke Tatry – Jasná, 17. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
9 

 
 

  

preškolenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati   
Nízke Tatry – Jasná, 17. – 19.12. 2010n 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
3 

 
90 
 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati –  
Nízke Tatry – Kosodrevina,  20. – 22. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

  
5 

  
2 

 
72 

CELKOM 9 175 183,8 34 857 
 
     Pre uvedené občianske združenia, ktoré vykonávajú záchranu v horských oblastiach Slovenska, boli 
vykonané školenia a preskúšania v špecializovaných záchranných činnostiach – pozemná záchranná 
činnosť, základná záchranná činnosť a záchranná činnosť na lyžiarskej trati v zmysle platnej legislatívy a 
na základe ich požiadaviek. 
 
 
5.7.1.6 Školenia a preškolenia organizované pre iné subjekty 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati 
Ski centrum Tále, 12. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, lavíny 

 
1 

 
4 
 

 
19 

  

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Lučivná, 14 - 17. 1. 2010  
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, zdravoveda  

 
 
1 

 
 
8 

 
 

36 

  
 

Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati  
BB HS, ZAS  
Malachov, Rača, 19. – 22. 1. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda  

 
 
2 

 
 

18 

 
 

72 

  

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Česká republika, 12. - 14. 2. 2010 
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 

 
 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Malá Fatra,  14. - 16. 12. 2010 
navádzanie vrtuľníka, rdst, nácvik ZA v teréne, 

 
 

 
 

10 
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organizácia  ZA, TTP, zdravoveda 
Školenie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati 
HSnS  
Nízke Tatry – Kosodrevina,  20. – 22. 12. 2010  
navádzanie vrtuľníka, nácvik ZA v teréne, organizácia  
ZA, TTP, rdst, zdravoveda 

  
 
6 

   

CELKOM 4 48 127 0 0 
 
     Novela zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe zrušila povinnosť vykonávať záchrannú 
činnosť na lyžiarskej trati odborne spôsobilou osobou. Z tohto dôvodu stratili prevádzkovatelia osobných 
horských dopravných zariadení záujem o túto špecializovanú  záchrannú činnosť. 
     Uvedené školenia boli zrealizované na základe požiadaviek prevádzkovateľov osobných horských 
dopravných zariadení a boli fakturované v zmysle platného cenníka činností HZS. 
 
 
5.7.1 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti speleológie 
 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Školenie a preskúšanie jaskynnej 
záchrannej činnosti  
29.4. – 2. 5. 2010  
vystrojenie priepasti, zdolávanie a odstrojenie 
priepasti, rekognoskácia krasu a výkon 
špeciálnych prác    

 
 
1 

 
 
9 

 
 
3 

 
 
5 

 
 

26,5 

CELKOM 1 9 3 5 26,5 
 
 
     V dňoch 29.4.–2.5.2010 sa uskutočnilo školenie a preskúšanie záchranárov a inštruktorov v  
špecializovanej činnosti - jaskynná záchranná činnosť v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 
23/2006 Z.z. a v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov.  Školenie sa uskutočnilo v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline a  zúčastnilo sa ho 14 
príslušníkov jaskynnej záchrannej skupiny. Všetci účastníci preukázali potrebné teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti a úspešne si obhájili a predĺžili svoju odbornú spôsobilosť  o 24 mesiacov. 
 
     V dňoch 4.6.-6.6.2010 bol zorganizovaný Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany, ktorého sa 
zúčastnili záchranári HZS a TOPR (Poľsko). Cieľom seminára bolo precvičenie záchranných techník v 
neznámom jaskynnom  prostredí formou spoločných cvičných záchranných akcií, zosúladiť činnosť 
záchranárov HZS, TOPR, jaskynných záchranárov Magyar Barlangi Mentőszolgálat v spolupráci 
s domácimi jaskyniarmi speleologického klubu SSS Speleo Rožňava a tiež preveriť zvýšenie efektivity 
súčinnosti jaskynných záchranárov pri možných spoločných záchranných akciách v krasových oblastiach 
Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Aktivity v teréne sa uskutočnili v krasovej oblasti Slovenský 
kras – Silická planina. Uskutočnili sa dve cvičné záchranné akcie v priepasti Brázda. Druhá cvičná 
záchranná akcia sa uskutočnila v tej istej priepasti s tým, že jednotlivé úseky zabezpečovali nie zmiešané 
ale národné skupiny záchranárov. Druhý spôsob sa jednoznačne ukázal ako efektívnejší.  
     V dňoch 4.8. až 6.8.2010 sa na základe predbežnej dohody zo Speleomítingu 2010 vo Svite, 
uskutočnila spoločná akcia jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby a jaskyniarskeho 
klubu Spišská Belá v Kolovej doline vo Vysokých Tatrách. Uskutočnili sa práce v nových priestoroch 
Nádejnej jaskyne vedúcich do jaskyne Javorinka. Jednalo sa o rozširovanie úžin s cieľom zvýšenia 
bezpečnosti speleologického prieskumu a hlavne zabezpečenia možného celoročného prístupu do 
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uvedenej lokality. Okrem domácich jaskyniarov sa spoločnej cvičnej akcie zúčastnilo za jaskynnú 
záchrannú službu HZS šesť  príslušníkov – záchranárov. 
     Dňa 6.10.2010 pripravili záchranári jaskynnej záchrannej skupiny HZS pre delegátov zasadnutia 
medzinárodnej organizácie horskej záchrany IKAR-CISA vo Vysokých Tatrách  ukážku záchrannej 
činnosti v Belianskej jaskyni. Ukážky prebiehali len pri bodovom osvetlení ručných reflektorov v 
priestoroch nad Hudobnou sieňou. V rámci ukážky bola predvedená evakuácia pacienta cez štyri lanové 
úseky. Na prvom úseku bol predvedený transport pacienta lanovkou zo statického lana, s napnutím lana 
so súčasným zdvihnutím nosidiel. Následné prepnutie nosidiel a transport druhým úsekom vo vzduchu, 
„kyvadlovaním“ bez nosného lana. Nasledovalo prepnutie nosidiel na tretí úsek a transport premostením 
pomocou protiváhy. Pravouhlé prepnutie nosidiel na štvrtý úsek za pomoci deviačných kladiek a 
vytiahnutie nosidiel posledným úsekom protiváhou. 
     V dňoch 18.-19.9.2010 sa uskutočnilo jednodňové poučenie príslušníkov Kriminálneho 
a expertízneho ústavu Policajného zboru SR a Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline na 
tému „Pohyb v teréne“, zamerané na bezpečný pohyb v jaskynnom prostredí. Následne sa uskutočnilo 
jednodňové spoločné zamestnanie v Demänovskej doline v  Suchej jaskyni. 
 
 
5.7.2 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti kynológie 
      

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

 
Počet 

školiteľov 
iných 

subjektov 
 

Počet 
hodín 

školiteľov 
iných 

subjektov 
Preškolenie  psovodov a psov – zimná časť  
Kosodrevina, 11.1. - 13.1.2010  
výcvik v teréne, metodika, ukážky, pachové práce, 
vyhľadávanie, výcvik poslušnosti 

 
1 
 

 
29 

 
14,5 

 
7 

 
90 

  
 

Medzinárodný seminár psovodov a psov  
Popradské pleso, 1. - 6.2.2010  
výcvik v teréne, metodické, ukážky, pachové práce, 
vyhľadávanie., výcvik poslušnosti, vyhľadávanie 
osôb psami v lavínach – záhraby, výcvik v teréne 
s piepsom, ovládateľnosť psov 

 
 
1 

 
 

63 

 
 

37,5 

 
 
9 

 
 

235 

 
 
3 
 

 
 

4 

Preškolenie psovodov a psov   
Slovenský raj – Čingov, 17.5 -19.5. 2010 
výcvik v teréne vyštekávanie a vyhľadávanie osôb, 
cvičná pátracia akcie, socializácia psov vo svorke 
a výbeh psov, ovládateľnosť, práca s GPS, prepočty 
koordinátov 

 
 
1 
 

 
 

33 

 
 

25 

 
 
6 

 
 

103 

  
 
 

Preškolenie psovodov a psov  
Žiarska dolina, 2. - 4.11.2010  
cvičná pátracia akcia, výcvik v teréne a 
v ovládateľnosti psov, prednáška šírenie pachu, 
špeciálne pachové práce – výcvik  

 
 
1 

 
 

17 

 
 

21,5 

 
 
7 

 
 

96 

  
 

Školenie záchrannej činnosti pomocou 
lavínového a pátracieho psa  
Nitra, 6.-8.12.2010  
socializácia psov, výcvik ovládateľnosti, výcvik 
podľa metodiky 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

14 

 
 
3 

 
 

31,5 

  

Školenie a preskúšanie – inštruktori 
záchrannej činnosti pomocou lavínového 
a pátracieho psa  
Nitra, 6.-8.12.2010  
socializácia psov, výcvik ovládateľnosti, výcvik 
podľa metodiky 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

3,5 

 
 
1 

 
 

3,5 

  

Školenie a preskúšanie – inštruktori 
záchrannej činnosti pomocou lavínového 
a pátracieho psa  

 
 
1 

 
 
3 

 
 

3,5 

 
 
2 

 
 
7 
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Nitra, 6.-8.12.2010  
socializácia psov, výcvik ovládateľnosti, výcvik 
podľa metodiky 
CELKOM 7 153 82+37,5 35 331+235 3 4 

     
 
     Rozhodnutím riaditeľa HZS č.7-4004536-2010 bol s účinnosťou od 19.1.2010 por. Ján Žiška  - 
príslušník oblastného strediska Západné Tatry, preložený na pracovnú pozíciu záchranár – špecialista pre 
kynológiu v Školiacom stredisku HZS miesto mjr. Ladislava Gardošíka, ktorý odišiel do výsluhového 
dôchodku.  
     Činnosť školiaceho strediska HZS v odbore kynológia sa v hodnotenom období  riadila  plánom 
činnosti pre rok 2010. Hlavnou úlohou bolo pripravovať, udržiavať a zdokonaľovať v odbornej zdatnosti 
a profesionálnom prístupe psovodov a udržiavať v pracovnej kondícii lavínových  psov pre úspešné 
zvládnutie záchranných prác pri lavínových nešťastiach a pri pátracích akciách. 
 
     V dňoch 11.-13.1.2010 sa konalo zimné preškolenie psovodov a psov HZS, ktoré bolo zamerané na 
prípravu a zistenie stavu  pripravenosti na zimnú sezónu. Počas školenia bolo precvičované vyhľadávanie 
zasypaných ľudí a  predmetov v lavínach ,výcvik ovládateľností a zdokonaľovanie práce s lavínovými 
prístrojmi a GPS prístrojmi. 
     V dňoch  1.-6.02.2010 bol zorganizovaný Medzinárodný kynologický seminár psovodov a psov na 
Popradskom Plese. Seminár bol zameraný na vyhľadávanie a záchranu človeka v lavíne za  pomoci psov, 
na vyhľadávanie špeciálnych pachov s použitím GPS prístrojov a psov, na precvičenie práce s lavínovými 
prístrojmi. Počas seminára sa konali odborné prednášky z oblasti humánnej medicíny, výcviku psov, 
leteckej záchrany, veterinárnej starostlivosti o psov a lavínovej problematiky. Uskutočnil sa aj nácvik 
organizácie nočnej lavínovej záchrannej akcie pod dohľadom školiteľov Strediska lavínovej prevencie. 
Seminára sa zúčastnili aj psovodi z Poľska a Českej republiky. Na záver účastníci absolvovali skúšky 
podľa platnej legislatívy a  psovodom a psom boli pridelené kategórie podľa Skúšobného poriadku HZS.  
     V dňoch 17.-19.5.2010 sa uskutočnilo preškolenie psovodov a psov HZS v Slovenskom raji - Čingove. 
Preškolenie bolo zamerané na prípravu a zistenie stavu  pripravenosti na letnú sezónu, prácu 
a organizáciu cvičnej pátracej akcie s použitím GPS prístrojov v oblasti Čingova a Kláštoriska.  
     V dňoch 2.-4.11.2010  sa konalo preškolenie psovodov a psov HZS v Západných Tatrách - Žiarskej 
doline. Školenie bolo zamerané na zistenie stavu  pripravenosti  psovodov a psov, prácu s GPS prístrojmi 
a počiatočný výcvik nových kynológov a ich mladých psov. Počas školenia bolo precvičované plošné 
vyhľadávanie stratených ľudí v teréne, vyhľadávanie špeciálnych pachových vzoriek v spolupráci 
s Policajným zborom SR, výcvik ovládateľnosti, teoretickú prípravu a kontrolu zdravotného stavu psov. 
Naďalej je potrebné zvyšovať odbornú a technickú úroveň kynológie HZS. Predovšetkým nedostatok 
GPS prístrojov negatívne vplýva na efektivitu používania nových technológií v práci kynológov HZS. 
     V dňoch 6.-8.12.2010 sa uskutočnilo školenie, skúšky inštruktora kynológie HZS a preškolenie 
psovodov a psov HZS vo Veľkom Lapáši pri Nitre. Cvičenia sa zúčastnili štyria inštruktori, traja 
žiadatelia o inštruktora a traja mladí začínajúci psovodi HZS. Preškolenie bolo zamerané na preskúšanie 
vedomostí inštruktorov z metodiky a zjednotenie postupov a metód používaných pri výcvikoch psov pre 
potreby kynológie. Účastníci sa oboznámili s novými metódami výcviku mladých psov. Ďalej bolo 
školenie zamerané na metodiku práce figurantov, ktorých výkon pri výcviku predovšetkým mladých 
psov do značnej miery ovplyvňuje aj výkon psa a jeho úspešné napredovanie vo výcviku. Počas školenia 
inštruktori a žiadatelia absolvovali skúšky na inštruktora pre záchrannú činnosť pomocou lavínového 
a pátracieho psa podľa Skúšobného poriadku HZS. Všetci účastníci vyhoveli a obnovili si kvalifikáciu na 
inštruktora pre záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa. Naďalej je potrebné zvyšovať 
odbornú úroveň inštruktorov kynológie a  spolupracovať pri výcviku služobných psov HZS s odborníkmi 
z iných odvetví kynológie, čo ma pozitívny dopad na pripravenosť a profesionalitu psovodov a psov.  
     Preškolenie na špeciálne (mŕtvolné ) pachy, ktoré sa podľa plánu činností na rok 2010 malo konať 
v jesenných mesiacoch, sa pre nedostatok finančných prostriedkov zlúčilo s  preškolením psovodov 
a psov HZS v Západných Tatrách – Žiarskej doline.  Preškolenie sa uskutočnilo pod vedením garanta 
a inštruktora Policajného zboru SR por. Michala Ďuricu. Psovodi so svojimi psami mali možnosť 
precvičiť sa v danej problematike. Je potrebné aj naďalej pokračovať v spolupráci s odborom kynológie a 
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hipológie Policajného zboru SR a jeho výcvikovým strediskom s cieľom vzájomnej výmeny skúseností 
v oblasti služobnej kynológie. 
 
     V priebehu roka 2010 bolo niekoľko zmien v stave psov a psovodov.  
     Z evidencie služobných psov bol vyradený pes Cari (psovod Rudolf Škorňa), ktorý bol ku dňu 
30.4.2010 utratený.  
     Ku dňu  30.6 2010 odišiel do výsluhového dôchodku npor. Peter Garaj (oblastné stredisko Nízke 
Tatry), ktorý zároveň ukončil činnosť inštruktora kynológie, ale pôsobí ako dobrovoľný psovod na 
základe dohody s HZS.  
     Ku dňu 31.8.2010 ukončil svoju činnosť Milan Krajčí ako zmluvný dobrovoľný záchranár a zároveň 
ako dobrovoľný psovod. Jeho pes Nax bol pridelený príslušníkovi oblastného strediska Nízke Tatry – 
pprap. Zdenkovi Krajčímu.  
     Pes Blek (oblastné stredisko Malá Fatra) bol na základe nevyliečiteľného zdravotného stavu utratený 
a zároveň vyradený zo evidencie služobných psov k 31.8.2010.  
     Psovodi Štefan Rybár(oblastné stredisko Malá Fatra) a Vladimír Vítek (oblastné stredisko Veľká 
Fatra) k 31.12.2010 odišli do výsluhového dôchodku a ukončili  tak aj prácu psovoda.   
     V priebehu hodnoteného obdobia boli prijatí noví psovodi: Fedor Zdeno – pes Sidon (oblastné 
stredisko Vysoké Tatry) dňa 31.1.2010, rtm. Lukáš Michaľák – pes Bak (oblastné stredisko Vysoké 
Tatry) dňa 1.1.2010, nrtm. Lukáš Gallo – pes Nero (oblastné stredisko Malá Fatra) dňa 11.6.2010 a rtm. 
Lukáš Trizna – pes Satan (oblastné stredisko Západné Tatry) dňa 7.9.2010.  
     Okrem vlastných 24-roch psov využívala HZS pre záchrannú a pátraciu činnosť aj jedného psa 
záchranára HZS a jedného psa zmluvného dobrovoľného záchranára a päť dobrovoľných záchranárov – 
psovodov na základe uzatvorených dohôd. 
     Zoznam psovodov a psov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
 
 

  
meno a priezvisko   psovoda 

  
oblastné 
stredisko meno psa 

    
P.č. DZ evidenčné čís. vek psa 

        

1. Ladislav Gardošík DZ VT Jato 985120022478102 16.06.2004 

2. nrtm. Michal Gerčák   VT Lars 985120022111141 08.07.2004 

3. kpt. Dušan Trizna   ZT-Žiarska Sarik 985120021988249 rok 2000 

4. nprap. Ján Žiška   ZT-Žiarska Rony 985120021853540 rok 2001 

5. nprap. Rudolf Žuffa   ZT-Zverovka Tyro 985120022039615 01.07.2004 

6. nrotm. Miroslav Jambrich   NT-Bystrá Firo 985120022020830 07.07.2003 

7. nrotm. Michal Kršačok   NT-Bystrá Fago 941000002682366 30.6.2008 

8. npor. Peter Garaj   NT-Jasná Zeus 985120022146914 21.11.2003 

9. pprap. Zdeno Krajčí   NT-Jasná 
Lango + 

Nax 985120022001722 08.07.2004 

10. pprap. Martin Kupčo   NT-Jasná Charros 985120021869207 10.05.2007 

11. kpt. Vladimír Vítek   VF-Donovaly Denny 985120021932788 rok 2000 

12. npor. Peter Drábik   VF-Donovaly Nero 985120022069667 07.02.2006 

13. prapr. Juraj Ondruš    MF-Vrátna Harko 985120022046773 25.03.2005 

14. npor. Stefan Rybár   MF-Vrátna Blek 985120022100925 rok 1999 

15. pprap. Bohuš Stofan   VT Tiger 985120022142100 02.07.2003 

16. nrtm. Ladislav Cvengroš   SR Ozzy 985120022170681 19.08.2006 

17. Stefan Strachan DZ VT Hugo 985120022002728 20.12.2003 

18. Marián Tonkovič DZ VT Enši 985120022099636 01.02.2003 

19. rtm. Lukáš Trizna  ZT-juh Satan  7.9. 2010 

20. nrtm. Lukáš Gallo   MF-Vrátna Nero   20.03.2010 
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21. Václav Maškulka DZ VT Akym 985120021937027 rok 2004 

22. Štefan Závacký DZ VT Fimo 941000001819506 rok 2004 

23. rtm.Anton Suchý   VT Nero 941000002279436 26.06.2008 

24. rtm.Lukaš Michalák   VT Bak vlastný 01.08.2007 

25. Fedor Zdeno DZ VT Sidon vlastný 30.12.2007 

26. nrtm. Juraj  Cingel   MF-Vrátna Princ 941000011246685 12.03.2009 
 
      
    Psovodi vedú v pracovných knižkách evidenciu o zásahoch, kurzoch a individuálnych výcvikoch, 
ktorých sa zúčastnili.  
    V priebehu celej zimnej sezóny boli psovodi HZS zaraďovaní do pohotovostných služieb pre vrtuľník 
a pri treťom stupni lavínového nebezpečia boli zavedené pohotovostné služby pre psovodov (na telefón) 
v každom oblastnom stredisku. 
 

           Veľmi dôležitá je aj starostlivosť o zdravotný stav psov. Vedie sa presná evidencia všetkých  psov 
a ich zdravotného stavu. Podľa Metodického usmernenia hlavného veterinárneho lekára Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky a na základe zmluvy s veterinárnym lekárom sa pravidelne štvrťročne 
vykonáva u všetkých psov veterinárna prehliadka a očkovanie.  
     Zmena nastala aj vo veterinárnej starostlivosti o služobných psov, funkciu hlavného veterinárneho 
lekára prebral po MVDr. V. Černákovi  MVDr. M. Šmiček.  
 
     V priebehu roka bolo nutné aktualizovať pokyny týkajúce sa kynologickej činnosti HZS. Ďalej je 
nutné doplniť metodiku výcviku lavínových a pátracích psov o nové získané poznatky z oblasti 
záchranárskej , športovej a policajnej kynológie.   
 
     Zlá finančná situácia v rezorte Ministerstva vnútra SR a teda aj v Horskej záchrannej službe má 
negatívny dopad aj na zabezpečenie činnosti kynológie. Prejavilo sa to hlavne na finančnom zabezpečení 
niektorých školení a preškolení, kde viac ako polovica nákladov bola hradená z finančných darov. 
     Financovanie veterinárnej starostlivosti, preventívnych opatrení a kvalitnej výživy pokrývajúcej 
energetické a nutričné požiadavky služobných psov bolo zabezpečené bez väčších problémov.  
 
 
5.7.3 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti zdravovedy 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

      
CELKOM 0 0 0 0 0 
 
 
     Školenia a preškolenia v oblasti zdravovedy neboli v roku 2010 realizované. 
     Činnosť v oblasti zdravovedy v roku 2009 bola zameraná na vypracovávanie a upravovanie 
legislatívnych návrhov o zdravotnej činnosti HZS, boli absolvované jednania na Ministerstve vnútra SR 
a Ministerstve zdravotníctva SR. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 19.1.2010 č. 084-
73-2/2010-OP bolo Horskej záchrannej službe povolené prevádzkovať zdravotnícke zariadenie 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti – ambulancie HZS v odbore urgentná medicína. 
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5.7.4 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 
  v oblasti rádiovej a spojovacej techniky 

 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

Preškolenie rádiospojenia   
Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 19. 4. 2010  
rádiokomunikačné a interné predpisy 

 
1 

 
5 

 
1,5 

  

Školenie rádiospojenia pre novoprijatých 
príslušníkov HZS 
Vysoké Tatry – Starý Smokovec, 11. 5. 2010  
rádiokomunikačné a interné predpisy, skúšky 

 
 
1 

 
 

13 

 
 

3,0 

  

CELKOM 2 18 4,5 0 0 
 
 
     V oblasti rádiovej a spojovacej techniky sa vykonával bežný servis rádiostaníc a príslušenstva. Pred 
zimnou sezónou bol realizovaný servis všetkých retranslačných staníc. V retranslačnej stanici Skalka a v 
oblastnom stredisku Západné Tatry – Žiarska dolina sa vymenili poškodené koaxiálne vodiče. Všetky 
rádiostanice boli preladené podľa zmien v pridelenom povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení, 
ktoré nám bolo vydané koncom roka 2009. Do skladu zásob RDST sa pravidelne dopĺňajú náhradné 
diely na opravu rádiovej a spojovacej techniky, zistené závady sa opravujú predovšetkým vo vlastnej 
réžii.  
     Niektorí prevádzkovatelia osobných horských dopravných zariadení, s ktorými HZS spolupracuje, 
zmenili frekvencie, preto bolo potrebné požiadať Telekomunikačný úrad SR o súhlas na prevádzkovanie 
a frekvencie naprogramovať do rádiostaníc.  
     V dielni rádiospojenia bolo preformátovaných 81 starších akumulátorov do rádiostaníc.  
     Príslušníci – záchranári oblastného strediska Vysoké Tatry začali vykonávať pohotovostné služby v 
horskej oblasti Pieniny, kde je potrebné zabezpečiť rádiové spojenie. Vykonanými meraniami sa zistilo, 
že retranslačná stanica na Lomnickom štíte pokryje zhruba 70 % územia a je nutné vybudovať ďalšiu 
retranslačnú stanicu. Ďalšími meraniami sa lokalizovalo miesto, kde bude retranslačná stanica 
umiestnená a Telekomunikačný úrad SR koncom roka 2010 vyhovel žiadosti HZS o umiestnenie tejto 
retranslačnej stanice. V súčasnej dobe prebieha osadzovanie a spustenie retranslačnej stanice do 
prevádzky. V tejto súvislosti bude potrebné preladiť aj ručné rádiostanice, lebo retranslačná stanica bude 
vstupovať pomocou DTMF voľby cez Zetron do telefónnej siete.  
     Bezplatným prevodom z Ministerstva vnútra SR boli do správy HZS prevedené rádiostanice - 9 ks 
Motorola GP 340, 1 ks  Motorola GP 380, 3 ks Motorola GM 340 a 2 ks Motorola GM 380. Tieto 
rádiostanice budú použité pre novoprijatých príslušníkov – záchranárov a na výmenu niektorých 
základňových rádiostaníc. Bude potrebné k nim dokúpiť príslušenstvo - akumulátory, púzdra a k 
niektorým aj nabíjače.  
     Povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení je platné do 31.12.2011. V roku 2011  bude 
potrebné žiadať o vydanie nového povolenia.  
     V nasledujúcom roku bude hlavným zámerom HZS dosiahnuť začlenenie používaných frekvencií do 
tabuľky Národného frekvenčného spektra, čo by malo za následok oslobodenie od poplatkov za 
prevádzkovanie rádiových zariadení.   
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5.8     Činnosť Operačného strediska tiesňového volania 
  
     Operačné stredisko tiesňového volania HZS plnilo v roku 2010 úlohy pre zrýchlenie a skvalitnenie 
rozhodovacieho procesu pri záchrane osôb v horských oblastiach na Slovensku a úlohy vyplývajúce zo 
zákona č. 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Plnenie úloh 
je zabezpečené výkonom následovných činností: 
  
§ 24 – hodinový nepretržitý príjem akýchkoľvek tiesňových volaní prostredníctvom 

telekomunikačných prostriedkov na tiesňové čísla „18300“ a „112“ s následným vyhodnotením 
a reakciou, 

§ monitorovanie pohotovostnej frekvencie miestne príslušných základných záchranných zložiek IZS 
a frekvencií Horskej záchrannej služby v pásme VHF s následnou reakciou, 

§ spracovanie dát a ich implementácia prostredníctvom príslušných softvérov (stav počasia, 
výstrahy, podmienky, správy a fotografie na webovej stránke HZS), 

§ poskytovanie informácií pre verejnosť o počasí, podmienkach, výstrahách, schodnosti turistických 
chodníkov, lavínovej situácii, prevádzke lyžiarskych stredísk, prevádzke OHDZ, možnostiach túr 
a pod. prostredníctvom pevných telefónnych liniek HZS, 

§ nepretržitá aktualizácia a kontrola správnosti informácií internetovej stránky HZS, 
§ zabezpečenie prenosu dát prostredníctvom internetu medzi oblastnými strediskami HZS 

a riaditeľstvom HZS, 
§ aktualizáciu telefónnych kontaktov v databáze Operačného strediska tiesňového volania, 
§ zabezpečenie prevádzky mobilných telefónov, 
§ zabezpečenie prevádzky ISDN liniek, pevných liniek, ich servis a použitie vhodných programov 

pre zníženie nákladov, 
§ zabezpečenie komunikácie pre skvalitnenie spolupráce s krajskými úradmi, pre plnenie úloh v 

rámci integrovaného záchranného systému, 
§ podávanie informácií médiám v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
     Počet prijatých tiesňových volaní je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.  
 
 
Prehľad o počte prijatých tiesňových volaní linkou „18 300“ a „112“: 
 

2010 Linka „112“ Linka „18 300“ 
Január 10 60 
Február 9 68 
Marec 14 40 
Apríl 3 8 
Máj 5 3 
Jún 6 11 
Júl 16 28 
August 14 24 
September 10 18 
Október 3 1 
November 1 3 
December 17 27 
Spolu 108 291 
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Prehľad o počte prijatých tiesňových volaní  podľa národnosti: 
 

Štát Počet 
Slovensko 235 
Česko 46 
Poľsko 69 
Maďarsko 6 
Litva 8 
Anglicko 5 
Rusko 8 
Ukrajina 1 
Nemecko  6 
Belgicko 3 
Holandsko 2 
Francúzsko 1 
Bielorusko 1 
Fínsko 2 
Írsko 1 
Island 1 
Izrael 1 
Malta 1 
Nový Zéland 1 
USA 1 
Spolu 399 

 
 
     Prevádzku na operačnom stredisku tiesňového volania zabezpečovalo v roku 2010 päť operátorov.  
     Pre zefektívnenie práce operátorov sa začal v roku 2010  implementovať mikroprojekt „Prepojenie 
slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť“ č. PL-
SK/PO/IPP/I/061, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Cieľom mikroprojektu je prijatie know-how od 
poľského partnera a vytvorenie kompatibilného geografického informačného systému horských oblastí 
v HZS a sprevádzkovanie a overenie funkčnosti novovytvoreného kompatibilného GIS horských oblastí 
v systémoch HZS a poľského partnera projektu. 
     Dvaja  príslušníci operačného strediska tiesňového volania boli menovaní a pracovali v  projektových 
skupinách pre prípravu návrhu projektu: „Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja 
integrovaného záchranného systému v SR“.  
      Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR sa HZS stala subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorej 
Jednotný informačný systém  napĺňa príslušník operačného strediska tiesňového volania. 
 
 
 
5.9     Asistencie pri športových a iných podujatiach 
 
     V priebehu roka záchranári jednotlivých oblastných stredísk asistovali pri športových a iných 
podujatiach rôzneho druhu. 
     Počet asistencií a počet osobodní záchranárov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 
Asistencie jednotka VT NT ZT MF VF SR Spolu 
- počet  počet 31 13 5 6 10 3 68 
- záchranári osobodeň 91 64,2 27 8,1 36 4 230,3 
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6. Hospodárenie s finančnými prostriedkami 
  
 
6.1      Úvod 
 
 
6.1.1     Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia 
 
     Listom č. SE-17-8/ORF-2010 zo dňa 19.1.2010 bol určený pre rozpočtovú organizáciu HZS Vysoké 
Tatry rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2010: 
 
Funkčná klasifikácia:  03.2.0 - Ochrana pred požiarmi 
Program:                      04A – Záchranné zložky 
Podprogram:                04A03 – Horská záchranná služba 
 
                                                                                                                                                v EUR 
Ukazovateľ Limit Rozpočet celkom 
Príjmy celkom záväzný 140 000 
Výdavky celkom záväzný 2 755 868 
Bežné výdavky celkom záväzný 2 755 868  
z toho:   
    610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV záväzný 1 553 306 
    620 -  poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní záväzný 516 869 
    630 – tovary a ďalšie služby orientačný 681 415 
    640 – ostatné bežné transfery orientačný 4 278 
Kapitálové výdavky - 710 záväzný 0 

 
 
Ukazovatele plánu pracovných síl                                                                                                    v EUR 

Ukazovateľ Limit Počet/Rozpočet 
Plánovaný počet príslušníkov HZS 
Platové prostriedky (v €) 

záväzný 
záväzný 

118 
1 486 388 

Počty zamestnancov vo verejnom záujme 
Platové prostriedky (v €) 

záväzný 
záväzný 

8 
66 918 

 
 
Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly                                                    v EUR 

Ukazovateľ Limit Rozpočet  
Reprezentačné výdavky záväzný 300 

 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia boli správcom rozpočtovej kapitoly vykonané nasledovné 
rozpočtové opatrenia:   
  
1. Rozpočtové opatrenie č. 19/11 (list MV SR č. SE-79/ORF-2010 zo dňa 11.3.2010) – zvýšenie 

kapitálových výdavkov o 10 769,55 € v zdroji 1319 u nasledovných investičných akcií:  
- IA č. 21156 „Do HZS Donovaly – rekonštrukcia a prístavba“, 716 – PD                     3 651,00 € 
- IA č. 21157 „Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia“, 716 – PD                 3 618,00 € 
- IA č. 21158 „Obl. stredisko Nízke Tatry-juh – rekonštrukcia objektu“, 716 – PD        3 500,55 € 

2. Rozpočtové opatrenie č. 23/2010 (list MV SR č. SE-ORF-50-007/2010 zo dňa 24.3.2010) – 
zvýšenie bežných výdavkov o 4 000 € v kategórii 630 – Tovary a služby. Finančné prostriedky boli 
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určené na zorganizovanie a technické zabezpečenie pretekov horských záchranných služieb 
„Memoriál Vlada Tatarku“. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 21/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-002/2010 zo dňa 30.3.2010) – 
zvýšenie bežných výdavkov o 94 600 €, a to v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
zvýšenie služobných príjmov príslušníkov HZS o 71 000 € a v kategórii 620 – Poistné a príspevok 
do poisťovní zvýšenie o 23 600 €.  
Rozpočtovým opatrením sa s účinnosťou od 1.4.2010 zvýšil počet príslušníkov HZS o 10 funkčných 
miest (priemerný prepočítaný počet 8 funkčných miest) spolu s rozpočtovými prostriedkami, ktoré 
boli presunuté z Hasičského a záchranného zboru. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 56/20 (list MV SR č. SE-ORF-79-001/2010 zo dňa 12.5.2010) – zvýšenie 
kapitálových výdavkov o 77 015,22 € v zdroji 111 u nasledovných investičných akcií: 
- IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštr. a prístavba“, 716-PD                      2 872,00 € 
- IA č. 21110 „Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba“, 716-PD              6 636,35 € 
- IA č. 21111 „Dom HZS Čingov – rekonštrukcia a prístavba“, 716-PD                          1 662,86 € 
- IA č. 21111 „Dom HZS Čingov – kúpa pozemku“, 711001                                         16 596,96 € 
- IA č. 21110 „Dom HZS Zverovka – kúpa pozemku“, 711001                                      10 622,05 € 
- nová IA „Dom HZS Jasná – rekonšt., prístavba a nadstavba objektu“, 716-PD           26 325,00 € 
- nová IA „Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia objektu“, 716-PD                   12 300,00 €                  

5. Rozpočtové opatrenie č. 60/22/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-140/2010 zo dňa 17.5.2010) – 
zvýšenie bežných výdavkov o 68 760 €, a to v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
zvýšenie služobných príjmov príslušníkov HZS o 47 974 € a platových prostriedkov vo verejnom 
záujme o 3 600 € a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie o 17 186 €.  
Rozpočtovým opatrením sa povolili platové prostriedky zamestnancov v súvislosti s udelením 
odmien v nadväznosti na rozhodnutie ministra vnútra SR podľa usmernenia odboru mzdovej politiky 
SSMP MV SSR č. SSMP-OMP-360/2010. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 72/25 (list MV SR č. SE-ORF-79-002/2010 zo dňa 27.5.2010) – zvýšenie 
kapitálových výdavkov o 11 018 € v zdroji 1319 u nasledovnej investičnej akcie: 
- IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštr. a prístavba“, 716-PD                     11 018,00 € 

7. Rozpočtové opatrenie č. 76/26/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-016/2010/1 zo dňa 31.5.2010) – 
zvýšenie bežných výdavkov o 21 647 €, a to v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
zvýšenie služobných príjmov príslušníkov HZS o 15 574 € a platových prostriedkov vo verejnom 
záujme o 669 € a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie o 5 404 €. 
Rozpočtovým opatrením sa od 1.1.2010 zabezpečilo zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti 
s uplatnením ust. § 5 zákona č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, nariadeniami vlády  
SR č. 578/2009 Z.z., č. 602/2009 Z.z., ktorými sa upravili stupnice platových taríf v súlade 
s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2010. 

8. Rozpočtové opatrenie č. 86/2010 (list MV SR č. SE-ORF-48-011/2010 zo dňa 17.6.2010) – 
zvýšenie bežných výdavkov, a to v kategórii 630 – Tovary a služby o 15 640 €. V nadväznosti na 
podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre Horskú záchrannú službu boli s účinnosťou od 
1.4.2010 upravené bežné výdavky na rok 2010 o 15 640 €, a to na stravovanie príslušníkov HZS 
a zamestnancov o 10 150 € a tvorba sociálneho fondu o 5 490 €. 

9. Zmena účelu nevyčerpaných finančných prostriedkov na stravovanie (list MV SR č. SE-ORF-
48-0/2010 zo dňa 15.12.2010), ktoré boli pridelené rozpočtovým opatrením č. 86/2010. Zostávajúce 
finančné prostriedky na podpoložke 637014 – stravovanie bolo povolené použiť v rámci kategórie 
630 – Tovary a služby na obstaranie ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok 
pre záchranárov HZS. 

10. Rozpočtové opatrenie č. 239/86 (list MV SR č. SE-ORF-79-003/2010 zo dňa 20.12.2010) – 
zníženie kapitálových výdavkov, a to v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív o 65 719,14 € 
(kód zdroja 111 vo výške 43 931,59 €, kód zdroja 1319 vo výške 21 787,55 €) na základe oznámenia 
o výške kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku, 
u nasledovných investičných akcií:  
kód zdroja 1319 
- IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba“                            11 018,00 € 
- IA č. 21156 „Dom HZS Donovaly – rekonštrukcia a prístavba“                                      3 651,00 € 
- IA č. 21157 „Dom HZS Starý Smokovec č.23 – rekonštrukcia“                                       3 618,00 € 
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- IA č. 21158 „Oblastné stredisko Nízke Tatry-juh, rekonštrukcia objektu Bystrá č.98“    3 500,55 €       
kód zdroja 111 
- IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba“                               2 872,00 €                  
- IA č. 21110 „Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba“                     17 189,40 € 
- IA č. 21111 „Dom HZS Čingov č.26 – rekonštrukcia a prístavba“                                 18 059,82 €                                    
- IA č. 25394 „Dom HZS Jasná – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba“                            3 792,75 € 
- IA č. 25396 „Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia“                                             2 017,62 €           

11. Rozpočtové opatrenie č. 236 (list MV SR č. SE-ORF-48-044/2010 zo dňa 20.12.2010) – zvýšenie 
záväzného ukazovateľa – rozpočtové príjmy o 51 800 €. 

12. Rozpočtové opatrenie č. 252/2010 (list MV SR č. SE-ORF-73-051/2010 zo dňa 27.12.2010) – 
zvýšenie kapitálových výdavkov v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív o 23 419 €, a to 
v zdroji 1319 o 21 406 € a v zdroji 111 o 2 013 € na zabezpečenie snežného skútra v obstarávacej 
hodnote 20 285 € a záchranárských  nosidiel Kong v obstarávacej hodnote 3 134 €. 

13. Rozpočtové opatrenie č. 243/91/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-027/2010 zo dňa 21.12.2010) – 
dokrytie služobných príjmov príslušníkov Horskej záchrannej služby v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV vo výške 13 000,- €, a to presunom z platových prostriedkov zamestnancov 
odmeňovaných vo verejnom záujme na základe našej žiadosti č. 2504-12/01/2010 zo dňa 9.12.2010. 

14. Rozpočtové opatrenie č. 260/103/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-030/2010 zo dňa 28.12.2010) – 
viazanie služobných príjmov príslušníkov Horskej záchrannej služby v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV vo výške 10 000,- €, ktoré sa presunuli na dokrytie platových prostriedkov 
zamestnancov odmeňovaných vo verejnom záujme na základe našej žiadosti č. 2640-12/01/2010 zo 
dňa 21.12.2010. 

15. V rámci schváleného limitu bežných výdavkov boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané aj 
interné rozpočtové opatrenia.  

 
 
6.1.2.     Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov  

 
          V nasledujúcej tabuľke uvádzame schválený rozpočet pre rok 2010, upravený rozpočet po 
vykonaných rozpočtových opatreniach a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov k 31.12.2010. 
 
                                                                                                                                                                          v  EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Rozpočet  
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% 
plnenia 

   a b c c/b 
Príjmy celkom                                               */ 111 záväzný 140 000,00 191 800,00 200 886,22 104,74 
Výdavky celkom 111 záväzný 2 755 868,00 3 017 017,63 3 017 004,75 99,99 
Bežné výdavky celkom (600) 111 záväzný 2 755 868,00 2 960 515,00 2 960 514,12 100,00 
z toho:       
    610 – mzdy,platy,služobné príjmy a OOV  111 záväzný 1 553 306,00  1 692 123,00 1 692 123,00 100,00 
    620 -  poistné a príspevky do poisťovní      111 záväzný 516 869,00 545 848,20 545 848,20 100,00 
    630 – tovary a ďalšie služby 111 orientačný 681 415,00 711 681,75 711 680,87 100,00 
    640 – ostatné bežné transfery 111 orientačný 4 278,00 10 862,05 10 862,05 100,00 
Kapitálové výdavky celkom (710) 111 záväzný 0 35 096,63 35 084,63 99,97 
Kapitálové výdavky celkom (710) 1319 záväzný 0 21 406,00 21 406,00 100,00 

*/ príjmy celkom sú uvedené rozpočtované príjmy 
 
 
Ukazovatele plánu pracovných síl                                                                                                                  v EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Plán/rozpočet 
schválený 

Plán/rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 */ 

% 
plnenia 

Plánovaný počet príslušníkov HZS 
Platové prostriedky  

 
111 

záväzný 
záväzný 

118 
1 486 388 

126 
1 623 936 

124,4 
1 623 936,00 

98,73 
100,00 

Počty zamestnancov vo verejnom záujme 
Platové prostriedky  

 
111 

záväzný 
záväzný 

8 
66 918 

8 
68 187 

7,5 
68 187,00 

93,75 
100,00 

*/ priemerný evidenčný počet prepočítaný k 31.12.2010 
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     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia 
je 127, z toho je 104 záchranárov. V dočasnej štátnej službe v zmysle § 30, ods. 2 zákona č. 315/2001 
Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov na zastupovanie počas 
práceneschopnosti a materskej dovolenky boli prijatí 3 príslušníci. Priemerný evidenčný počet 
príslušníkov HZS prepočítaný za hodnotené obdobie je 124,4. 
     Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je 
k poslednému dňu hodnoteného obdobia 12, z ktorých 8 vykonáva prácu na skrátené úväzky. Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,5. 
 
Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly                                                              v EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2010  

% 
plnenia 

Reprezentačné výdavky 111 záväzný 300 300 132,68 44,23 
 
     Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu a záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej 
kapitoly pre rok 2010 boli k 31.12.2010 dodržané.  
 
 
6.1.3     Vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov programovej štruktúry 
 
     V rámci programového rozpočtovania boli pre Horskú záchrannú službu na rok 2010 stanovené 
nasledovné ciele a ukazovatele programovej štruktúry:  
 
Cieľ 1:   
     Vykonať pohotovostné služby na pracovisku. 
 
Plnenie:  

Názov ukazovateľa Typ Merná 
jednotka 

 Rok 
R-3 

Rok 
R-2 

Rok 
R-1 

Rok 
R 

Rok 
R+1 

Rok 
R+2 

Rok 
R+3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
pohotovostná služba výsledok osobodeň Plán 7500 7500 7500 7500 7500 7500  

Skutočnosť 9253 9026 8502 8625    
 

Cieľ 2: 
     Realizovať pravidelné školenia a preškolenia pre zvýšenie odbornej spôsobilosti príslušníkov 
Horskej záchrannej služby.  
 
Plnenie:  

Názov ukazovateľa Typ Merná 
jednotka 

 Rok 
R-3 

Rok 
R-2 

Rok 
R-1 

Rok 
R 

Rok 
R+1 

Rok 
R+2 

Rok 
R+3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
školenia a preškolenia 
pre zamestnancov 

výsledok osobodeň Plán 150 150 150 150 150 150  
Skutočnosť 244,4 233,5 431,4 159    

 

     Ciele a ukazovatele programovej štruktúry pre rok 2010 boli ku koncu hodnoteného obdobia splnené. 
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6.2 Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky  
 
 
6.2.1  Príjmy                                                                                                                      
      
6.2.1.1.     Plnenie príjmov  
 
     Plnenie príjmov k 31.12.2010 podľa platnej ekonomickej klasifikácie, podľa jednotlivých zdrojov 
a porovnanie plnenia rozpočtovaných príjmov so schváleným, upraveným rozpočtom a s rovnakým 
obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách: 
 

  v EUR 

Kategória kód   
zdroja 

Rozpočet 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 - príjmy % 
plnenia 

% 
plnenia schválený upravený rozpočtované mimorozpočtové 

  a b c d c/a c/b 
200-Nedaňové príjmy 111 140 000 191 800 200 886,22  104,74  
200-Nedaňové príjmy 72e 0 0 0 1 773,33  x 
300-Granty a transfery 72a 0 0 0 3 000,01  x 
300-Granty a transfery 72c 0 0 0 25 867,80  x 
300-Granty a transfery 37 0 0 0 92,82  x 
PRÍJMY spolu  140 000 191 800 200 886,22 28 960,63 104,74 x 

 

 

      v  EUR 

                        

Funkčná kategória Zdroj Program Názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010 plnenia plnenia rastu 

  podpoložka                     

          a b c d d/b d/c d/a 

0320 212003 111 04A03   z prenajatých budov,priestorov,objektov 1 663,44 1 660,00 1 660,00 1 663,44 100,21 100,21 1,00 

0320 212004 111 04A03   z prenajatých strojov, prístr., zariad.,tech.,nár. 0,03 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 212 111 04A03 Príjmy z vlastníctva 1 663,47 1 660,00 1 660,00 1 663,44 100,21 100,21 1,00 

0320 210 111 04A03 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 663,47 1 660,00 1 660,00 1 663,44 100,21 100,21 1,00 

0320 222003 111 04A03   za porušenie predpisov 930,74 0,00 0,00 2 787,73 x x 3,00 

0320 223001 111 04A03   za predaj výrobkov,tovarov a služieb 180 410,60 138 340,00 172 000,00 174 748,79 126,32 101,60 0,97 

0320 223004 111 04A03   za prebytočný hnuteľný majetok 9,10 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 223 111 04A03 Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb 181 350,44 138 340,00 172 000,00 177 536,52 128,33 103,22 0,98 

0320 220 111 04A03 Administratívne a iné poplatky a platby 181 350,44 138 340,00 172 000,00 177 536,52 128,33 103,22 0,98 

0320 231 111 04A03   príjem z predaja kapitálových aktív 360,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 230 111 04A03 Kapitálové príjmy 360,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 292012 111 04A03   príjmy z dobropisov 14 453,89 0,00 16 800,00 16 812,21 x 100,07 1,16 

0320 292017 111 04A03   vratky 540,28 0,00 0,00 6,23 x x 0,01 

0320 292027 111 04A03   iné - náhrada škôd 7 854,29 0,00 1 340,00 4 867,82 x 363,27 0,62 

0320 292 111 04A03 Ostatné príjmy 22 848,46 0,00 18 140,00 21 686,26 x 119,55 0,95 

0320 290 111 04A03 Iné nedaňové príjmy 22 848,46 0,00 18 140,00 21 686,26 x 119,55 0,95 

                        

0320 200 111 04A03 Nedaňové príjmy 206 222,37 140 000,00 191 800,00 200 886,22 143,49 104,74 0,97 

                        

0320 292006 72e 04A03   z poistného plnenia 35 532,38 0,00 0,00 1 773,33 x x 0,05 

0320 200 72e 04A03 Nedaňové príjmy (mimorozpočtové) 35 532,38 0,00 0,00 1 773,33 x x 0,05 

                        

0121 311 72c 04A03   tuzemské bežné granty (projekt-Kirgizsko 2) 21 502,62 0,00 0,00 0,00 x x x 
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0121 311 72c 05T03   tuzemské bežné granty (projekt-Srbsko) 55 088,73 0,00 0,00 25 867,80 x x 0,47 

0320 311 72a 04A03   tuzemské bežné granty (finančný dar) 4 705,99 0,00 0,00 1 003,59 x x 0,21 

0320 321 72a 04A03   tuzemské kapitál. granty (finančný dar) 5 294,00 0,00 0,00 996,42 x x 0,19 

0320 332001 72a 04A03   zahraničné kapitál. granty (finančný dar) 0,00 0,00 0,00 1 000,00 x x x 

0320 331002 37 04A03   zahraničné kapitál. granty (projekt GIS PL-SK) 2 477,87 0,00 0,00 92,82 x x 0,04 

                        

0320 300 72c   Granty a transfery 89 069,21 0,00 0,00 28 960,63 x x 0,33 

                        

Príjmy celkom       330 823,96 140 000,00 191 800,00 231 620,18 165,44 120,76 0,70 

 

     200 - Nedaňové príjmy – rozpočtované 
 
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
          212003 – z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 663,44 € predstavuje nájomné za 
užívanie bytov na základe nájomných zmlúv, plnenie na 100,21 % oproti schválenému rozpočtu a  
upravenému rozpočtu.  
 
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
          222003 – Úroky z omeškania vo výške 2 787,73 € predstavujú príjmy úrokov z omeškania – 
nedodržanie lehoty splatnosti faktúr za záchrannú činnosť poskytnutú v zmysle zákona č. 544/20042 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, za preventívnu a záchrannú činnosť 
vykonávanú pre prevádzkovateľov osobných horských dopravných zariadení a za ostatné fakturované 
činnosti.            
          223001 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 174 748,79 
€ predstavujú príjmy za záchrannú činnosť v horských oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, príjmy za zabezpečenie lyžiarskych služieb 
alebo záchrannú činnosť na základe podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi osobných horských 
dopravných zariadení, príjmy za asistencie pri športových a iných podujatiach, príjmy za školenia, 
odstrel lavín a ubytovacie služby.  
          Plnenie príjmov v rámci tejto podpoložky je na 126,32% oproti schválenému a  na 101,60% oproti 
upravenému rozpočtu.  
 
290 – Iné nedaňové príjmy 
          292012 – príjmy z dobropisov vo výške 16 812,21 € predstavujú predovšetkým príjmy za energie a 
telefónne poplatky a stravovanie (príslušníci HZS a zamestnanci za obdobie 12/2009), ktoré nebolo 
možné vzájomne započítať s výdavkami. 
          292017 – preplatok zdravotného poistenia za minulé obdobia 2004-2006 vrátený Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou. 
          292027 – iné vo výške 4 867,82 € predstavujú príjmy z predpísaných náhrad príslušníkom HZS a 
zamestnancom za škody alebo nevrátené ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pri 
ukončení služobného (pracovného) pomeru.  
          Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované. 
      
     200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové 
 
290 – Iné nedaňové príjmy 
           292006 – poistné plnenie v celkovej výške 1 773,33 € predstavujú poistné plnenia za škody na 
služobných motorových vozidlách uhradené poisťovňou na základe poistnej zmluvy z havarijného 
poistenia alebo na základe poistnej zmluvy, ktorú má príslušník HZS (zamestnanec) uzatvorenú 
s poisťovňou pre prípad škody spôsobenej služobnému úradu (zamestnávateľovi) pri výkone povolania. 
              
     300 - Granty a transfery – mimorozpočtové 
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     Granty a transfery vo výške 28 960,63 € predstavujú príjmy, ktoré boli prevedené ako 
mimorozpočtové prostriedky z mimorozpočtových účtov: 
- vo výške 25 867,80 € v rámci projektu „Slúžime životu...“ na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (grantu) na realizáciu projektu slovenskej rozvojovej pomoci č. 
SAMRS/2008/01/03 zo dňa 27.2.2009, 

- vo výške 1 000,- € v rámci účelového finančného daru poskytnutého na základe darovacej zmluvy pre 
potreby kynológie, 

- vo výške 2 000,- € v rámci finančnej odmeny, ktorá bola súčasťou Ceny ministrov zahraničných vecí 
SR a Maďarskej republiky za odborný a rýchly zásah HZS pri záchrane maďarských horolezcov,  

- vo výške 92,82 € v rámci mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického 
informačného systému horskej záchrany – prvá časť“ na základe Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku č. PL-SK/PO/IPP/I/061 zo dňa 1.4.2010, ktorý sa realizuje z prostriedkov fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-
2013, 

- vo výške 0,01 € - zostatok finančného daru z roku 2009. 
 
 
6.2.1.2 Podiel plnenia príjmov na celkovom plnení príjmov 
 
     Podiel plnenia jednotlivých príjmov v percentách na celkovom plnení príjmov uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke: 
 

    v  EUR 

                  

Funkčná kategória Zdroj Program Názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť % % % 

klasif. položka       31.12.2010 podiel podiel podiel 

  podpoložka               

                  

0320 212003 111 04A03   z prenajatých budov,priestorov,objektov 1 663,44 100,00     

0320 212004 111 04A03   z prenajatých strojov, prístr., zariad.,tech.,nár. 0,00 0,00     

0320 212 111 04A03 Príjmy z vlastníctva 1 663,44       

0320 210 111 04A03 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 663,44 100,00 0,83   

0320 222003 111 04A03   za porušenie predpisov 2 787,73 1,57     

0320 223001 111 04A03   za predaj výrobkov,tovarov a služieb 174 748,79 98,43     

0320 223004 111 04A03   za prebytočný hnuteľný majetok 0,00 0,00     

0320 223 111 04A03 Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb 177 536,52       

0320 220 111 04A03 Administratívne a iné poplatky a platby 177 536,52 100,00 88,38   

0320 231 111 04A03   príjem z predaja kapitálových aktív 0,00 x     

0320 230 111 04A03 Kapitálové príjmy 0,00 x x   

0320 292012 111 04A03   príjmy z dobropisov 16 812,21 77,52     

0320 292017 111 04A03   vratky 6,23 0,03     

0320 292027 111 04A03   iné - náhrada škôd 4 867,82 22,45     

0320 292 111 04A03 Ostatné príjmy 21 686,26       

0320 290 111 04A03 Iné nedaňové príjmy 21 686,26 100,00 10,80   

0320 200 111 04A03 Nedaňové príjmy 200 886,22   100,00 86,73 

0320 292006 72e 04A03   z poistného plnenia 1 773,33   100,00   

0320 200 72e 04A03 Nedaňové príjmy (mimorozpočtové) 1 773,33   100,00 0,77 

0121 311 72c 05T03   tuzemské bežné granty (projekt-Srbsko) 25 867,80   89,32   

0320 311 72a 04A03   tuzemské bežné granty (finančný dar) 1 003,59   3,47   

0320 321 72a 04A03   tuzemské kapitál. granty (finančný dar) 996,42   3,44   

0320 332001 72a 04A03   zahraničné kapitál. granty (finančný dar) 1 000,00   3,45   

0320 331002 37 04A03   zahraničné kapitál. granty (projekt GIS PL-SK) 92,82   0,32   

0320 300 72c   Granty a transfery 28 960,63   100,00 12,50 
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Príjmy celkom       231 620,18     100,00 

6.2.2.     Výdavky 
      
6.2.2.1     Čerpanie výdavkov - sumár 
 
     Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2010 podľa platnej ekonomickej klasifikácie a podľa 
jednotlivých zdrojov, podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania 
výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

          v EUR 

funkčná         skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasifik. kategória zdroj program názov kategórie   2010 2010   plnenia plnenia rastu 

          k 31.12.2009 schválený upravený k 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c c/a 

0320 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. 1 499 845,91 1 553 306 1 692 123,00 1 692 123,00 108,94 100,00 1,13 

0320 620 111 04A03 Poistné a príspevok do poisťovní 481 862,74 516 869 545 848,20 545 848,20 105,61 100,00 1,13 

0320 630 111 04A03 Tovary a služby  965 820,77 681 415 711 681,75 711 680,87 104,44 100,00 0,74 

0320 640 111 04A03 Bežné transfery 12 138,81 4 278 10 862,05 10 862,05 253,90 100,00 0,89 

0320 600 111 04A03 Bežné výdavky 2 959 668,23 2 755 868 2 960 515,00 2 960 514,12 107,43 100,00 1,00 

                        

0320 710 111 04A03 Obstaranie kapitálových aktív 44 332,20 0,00 35 096,63 35 084,63 x 99,97 0,79 

0320 700 111 04A03 Kapitálové výdavky 44 332,20 0,00 35 096,63 35 084,63 x 99,97 0,79 

                        

0320 710 1319 04A03 Obstaranie kapitálových aktív 0,00 0,00 21 406,00 21 406,00 x 100,00 x 

0320 700 1319 04A03 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 21 406,00 21 406,00 x 100,00 x 

                        

0320     04A03 Výdavky spolu 3 004 000,43 2 755 868 3 017 017,63 3 017 004,75 109,48 100,00 1,00 

                        

0121 610 72c 05T03 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. 0,00             

0121 620 72c 05T03 Poistné a príspevok do poisťovní 31,10             

0121 630 72c 05T03 Tovary a služby  13 212,88             

0121 640 72c 05T03 Bežné transfery 8 258,64             

0121 600 72c 05T03 
Bežné výdavky - projekt "Kirgizsko 2" 
(grant) 21 502,62 0,00 0,00 0,00 x x x 

                        

0121 620 72c 05T03 Poistné a príspevok do poisťovní 64,90     76,20     1,17 

0121 630 72c 05T03 Tovary a služby  21 233,83     18 925,92     0,89 

0121 640 72c 05T03 Bežné transfery 33 790,00     6 865,68     0,20 

0121 600 72c 05T03 Bežné výdavky - projekt "Srbsko" (grant) 55 088,73 0,00 0,00 25 867,80 x x 0,47 

                        

0950 610 72c 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. 954,09             

0950 630 72c 04A03 Tovary a služby  1 523,78             

0121 600 72c 05T03 Bežné výdavky - ESF (refundácia) 2 477,87 0,00 0,00 0,00 x x x 

                        

0320 630 72e 04A03 Tovary a služby  35 532,38     1 773,33     0,05 

0320 600 72e 04A03 Bežné výdavky - poistné plnenie 35 532,38 0,00 0,00 1 773,33 x x 0,05 

                        

0320 630 72a 04A03 Tovary a služby  4 705,99     1 003,59     0,21 

0320 600 72a 04A03 Bežné výdavky – finančný dar 4 705,99 0,00 0,00 1 003,59 x x 0,21 

                        

0320 710 72a 04A03 Obstaranie kapitálových aktív 5 294,00     1 996,42     0,38 

0320 700 72a 04A03 Kapitálové výdavky – finančný dar 5 294,00 0,00 0,00 1 996,42 x x 0,38 
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0320 630 37 04A03 Tovary a služby 0,00     92,82       

0320 600 37 04A03 Bežné výdavky – mikroprojekt „GIS PL-SK“ 0,00 0,00 0,00 92,82 x x x 

                        

        Výdavky spolu - mimorozpočt. prostriedky 124 601,59 0,00 0,00 30 733,96 x x 0,25 

                        

Výdavky - rozpočtové prostriedky 3 004 000,43 2 755 868 3 017 017,63 3 017 004,75 109,48 100,00 1,00 

Výdavky - mimorozpočtové prostriedky 124 601,59 0,00 0,00 30 733,96 x x 0,25 

                        

Výdavky celkom 3 128 602,02 2 755 868 3 017 017,63 3 047 738,71 x x 0,97 

 
funkčná         skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasifik. kategória zdroj program názov kategórie   2010 2010   plnenia plnenia rastu 

          k 31.12.2009 schválený upravený k 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

      04A03 Výdavky spolu 3 049 532,80 2 755 868 3 017 017,63 3 021 870,91 109,65 100,16 0,99 

      05T03 Výdavky spolu 79 069,22 0,00 0,00 25 867,80 x x 0,33 

Výdavky celkom 3 128 602,02 2 755 868 3 017 017,63 3 047 738,71 x x 0,97 

      
 
     600 – Bežné výdavky/kód zdroja 111- rozpočtové 
     Bežné výdavky boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške 2 960 514,12 € z celkového 
upraveného rozpočtu 2 960 515,- €, čo predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom a plnenie na 107,43 % v porovnaní so schváleným rozpočtom. Index rastu oproti minulému 
roku predstavuje 1,00.  
 
     700 – Kapitálové výdavky/kód zdroja 111- rozpočtové 
     Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 35 096,63 € boli ku koncu hodnoteného 
obdobia čerpané výdavky vo výške 35 084,63 €, t.j. plnenie na 99,97 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom. Index rastu oproti minulému roku predstavuje 0,79. 
 
     700 – Kapitálové výdavky/kód zdroja 1319 - rozpočtové 
     Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 21 406,00 € boli ku koncu hodnoteného 
obdobia  čerpané výdavky v rovnakej  výške 21 406,00 €, t.j. plnenie na 100 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom.  
  
     V zmysle § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme Odboru rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky MV SR oznámili výšku kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom 
rozpočtovom roku (list č. 2266-11/01/2010 zo dňa 15.11.2010). Za všetky investičné akcie celková suma 
kapitálových výdavkov, ktorá bude použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku, predstavuje čiastku 
65 719,14 €. 
 

kód zdroja 1319 
  IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba“                      11 018,00 € 
  IA č. 21156 „Dom HZS Donovaly – rekonštrukcia a prístavba“                                 3 651,00 € 
  IA č. 21157 „Dom HZS Starý Smokovec č.23 – rekonštrukcia“                                  3 618,00 € 
  IA č. 21158 „Oblastné stredisko Nízke Tatry-juh, rekonšt. objektu Bystrá č.98“     3 500,55 €       
kód zdroja 111 
  IA č. 21105 „Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba“                        2 872,00 €                   
  IA č. 25394 „Dom HZS Jasná – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba“                    3 792,75 € 
  IA č. 25396 „Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia“                                      2 017,62 €   
         



  

 47

     Pri uvedených investičných akciách sú nevyčerpané finančné prostriedky v rámci schváleného 
rozpočtu pre rok 2010 určené na autorský dozor počas realizácie stavieb. Na základe výzvy na podávanie 
žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013 
boli vypracované projekty na realizáciu stavieb s príslušnou dokumentáciou predložené. Do dnešného 
dňa nebolo rozhodnuté o ich schválení resp. poskytnutí finančného príspevku na realizáciu. Stavby sa 
v roku 2010 nerealizovali, teda sa nemohol vykonávať ani autorský dozor. 
     V budúcom rozpočtovom roku budú finančné prostriedky použité na rovnaký účel podľa platnej 
ekonomickej klasifikácie 716 – prípravná a projektová dokumentácia. 
 
     kód zdroja 111 
       IA č. 21110 „Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba“              17 189,40 € 
     V  roku 2010 bol rozpočtovým opatrením pridelený limit kapitálových výdavkov na obstaranie 
pozemkov k uvedenej investičnej akcii vo výške 10 622,05 €. Predpokladané čerpanie k 31.12.2010 bolo 
69,- €. V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania predaja predmetných pozemkov (Stredoslovenská 
energetika-distribúcia, a.s. Žilina), prípravy zmluvy a vypracovania znaleckého posudku pre stanovenie 
ceny. Vzhľadom na skutočnosť, že tento proces nebude do konca roka ukončený, sme požiadali 
nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 10 553,05 € presunúť do ďalšieho rozpočtového roka. 
     V budúcom rozpočtovom roku budú finančné prostriedky použité na rovnaký účel podľa platnej 
ekonomickej klasifikácie 711001 – nákup pozemkov. 

 
kód zdroja 111 
  IA č. 21111 „Dom HZS Čingov č.26 – rekonštrukcia a prístavba“                           18 059,82 €                                    

    V roku 2010 bol rozpočtovým opatrením pridelený limit kapitálových výdavkov na obstaranie 
pozemkov k uvedenej investičnej akcii vo výške 16 596,96 €. Predpokladané čerpanie k 31.12.2010 bolo 
200,- €. V súčasnej dobe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica pripravuje návrh zmluvy o odplatnom prevode 
správy majetku štátu. Pre platnosť zmluvy je potrebné vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva SR 
a schválenie zmluvy Ministerstvom financií SR. Vzhľadom na skutočnosť, že tento proces nebude do 
konca roka ukončený, sme požiadali nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 16 396,96 € presunúť 
do ďalšieho rozpočtového roka. 
     V budúcom rozpočtovom roku budú finančné prostriedky použité na rovnaký účel podľa platnej 
ekonomickej klasifikácie 711001 – nákup pozemkov. 
 
     600 – Bežné výdavky/kód zdroja 72c – mimorozpočtové (grant Srbsko)) 
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja „72c“ boli hradené výdavky v súvislosti s realizáciou 
projektu „Slúžime životu ...“ v celkovej výške 25 867,80 € na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (grantu) na realizáciu projektu slovenskej rozvojovej pomoci č. 
SAMRS/2008/01/03 zo dňa 27.2.2009 a schváleného rozpočtu. 
 
     600 – Bežné výdavky/kód zdroja 37 – mimorozpočtové (mikroprojekt GIS PL-SK) 
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja 37 boli refundované výdavky v súvislosti s realizáciou 
mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej 
záchrany – prvá časť“ na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/I/061 zo 
dňa 1.4.2010, ktorý sa realizuje z prostriedkov fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a na základe schváleného rozpočtu. 
 
     600 – Bežné výdavky/kód zdroja 72a – mimorozpočtové (finančný dar) 
     700 – Kapitálové výdavky/kód zdroja 72a – mimorozpočtové (finančný dar) 
     V rámci bežných a kapitálových výdavkov s kódom zdroja „72a“ boli uhradené výdavky vo výške  
1 003,59 € (bežné výdavky) a vo výške 1 996,42 € (kapitálové výdavky) na základe darovacej zmluvy, 
ktorou bol HZS poskytnutý účelový finančný dar pre potreby kynológie a na základe finančnej odmeny, 
ktorá bola súčasťou Ceny ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. 
 
     600 – Bežné výdavky/kód zdroja 72e – mimorozpočtové (poistné plnenie)   
     Mimorozpočtové prostriedky - poistné plnenie za škody na služobných motorových vozidlách 
v celkovej výške 1 773,33 €, boli použité na opravy služobných motorových vozidiel (EK-634002). 
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6.2.2.2     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 610 a 620 
 
          Podrobné čerpanie výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
k 31.12.2010, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie s rovnakým 
obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách: 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 611 111 04A03   tarifný plat - ŠS 971 572,39 1 057 031,00 1 107 129,18 1 107 129,18 104,74 100,00 1,14 

03.2.0. 612001 111 04A03   príplatky - ŠS 114 933,45 105 018,00 92 813,84 92 813,84 88,38 100,00 0,81 

03.2.0. 612002 111 04A03   ostatné príplatky - ŠS 222 158,00 258 336,00 245 609,35 245 609,35 95,07 100,00 1,11 

03.2.0. 613 111 04A03 
  náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť - 
ŠS 43 891,25 59 683,00 46 874,60 46 874,60 78,54 100,00 1,07 

03.2.0. 614 111 04A03   odmeny - ŠS 96 930,82 5 960,00 131 509,03 131 509,03 
2 

206,53 100,00 1,36 

03.2.0. 616 111 04A03   doplatok k služobnému platu - ŠS 0,00 360,00 0,00 0,00 x x x 

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS 1 449 485,91 1 486 388,00 1 623 936,00 1 623 936,00 109,25 100,00 1,12 

03.2.0. 611 111 04A03   tarifný plat - VS 34 617,13 40 718,00 37 655,30 37 655,30 92,48 100,00 1,09 

03.2.0. 612001 111 04A03   príplatky - VS 11 749,39 18 700,00 19 923,48 19 923,48 106,54 100,00 1,70 

03.2.0. 612002 111 04A03   ostatné príplatky - ŠS 1 323,30 2 500,00 1 879,88 1 879,88 75,20 100,00 1,42 

03.2.0. 613 111 04A03 
  náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť - 
VS 170,18 500,00 186,27 186,27 37,25 100,00 1,09 

03.2.0. 614 111 04A03   odmeny - VS 2 500,00 0,00 8 542,07 8 542,07 x 100,00 3,42 

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS 50 360,00 62 418,00 68 187,00 68 187,00 109,24 100,00 1,35 

03.2.0. 610 111 04A03 
Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov.- 
spolu 1 499 845,91 1 548 806,00 1 692 123,00 1 692 123,00 109,25 100,00 1,13 

 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - štátna služba 1 449 485,91 1 486 388,00 1 623 936,00 1 623 936,00 109,25 100,00 1,12 

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - verej. služba 50 360,00 62 418,00 68 187,00 68 187,00 109,24 100,00 1,35 

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV  - spolu 1 499 845,91 1 548 806,00 1 692 123,00 1 692 123,00 109,25 100,00 1,13 

 
 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
pre príslušníkov HZS vo výške 1 623 936,- € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom, plnenie na 109,25 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,12 v porovnaní 
s minulým rokom. 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
pre zamestnancov vo verejnej službe vo výške 68 187,- € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní 
s upraveným rozpočtom, plnenie na 109,24 v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,13 
v porovnaní s minulým rokom. 
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     Rozpočtovým opatrením č. 21/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-002/2010 zo dňa 30.3.2010) bol 
upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV bol zvýšený limit služobných príjmov príslušníkov HZS o 71 000 €.  
Rozpočtovým opatrením sa s účinnosťou od 1.4.2010 zvýšil počet príslušníkov HZS o 10 funkčných 
miest (priemerný prepočítaný počet 8 funkčných miest) spolu s rozpočtovými prostriedkami, ktoré boli 
presunuté z Hasičského a záchranného zboru. 
     Rozpočtovým opatrením č. 60/22/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-140/2010 zo dňa 17.5.2010) bol 
upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV bol zvýšený limit služobných príjmov príslušníkov HZS o 47 974 € a limit platových 
prostriedkov vo verejnom záujme o 3 600 €.  
Rozpočtovým opatrením sa povolili platové prostriedky zamestnancov v súvislosti s udelením odmien 
v nadväznosti na rozhodnutie ministra vnútra SR podľa usmernenia odboru mzdovej politiky SSMP MV 
SSR č. SSMP-OMP-360/2010. 
     Rozpočtovým opatrením č. 76/26/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-016/2010/1 zo dňa 31.5.2010) 
bol upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV bol zvýšený limit služobných príjmov príslušníkov HZS o 15 574 € a limit 
platových prostriedkov vo verejnom záujme o 669 €.  
Rozpočtovým opatrením sa od 1.1.2010 zabezpečilo zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti 
s uplatnením ust. § 5 zákona č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, nariadeniami vlády  SR č. 
578/2009 Z.z., č. 602/2009 Z.z., ktorými sa upravili stupnice platových taríf v súlade s uzatvorenými 
kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2010. 
     Rozpočtovým opatrením č. 243/91/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-027/2010 zo dňa 21.12.2010) 
boli dokryté služobné príjmy príslušníkov Horskej záchrannej služby v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV vo výške 13 000,- €, a to presunom z platových prostriedkov zamestnancov 
odmeňovaných vo verejnom záujme na základe našej žiadosti č. 2504-12/01/2010 zo dňa 9.12.2010. 
     Rozpočtovým opatrením č. 260/103/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-030/2010 zo dňa 28.12.2010) 
boli viazané služobné príjmy príslušníkov Horskej záchrannej služby v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV vo výške 10 000,- €, ktoré sa presunuli na dokrytie platových prostriedkov 
zamestnancov odmeňovaných vo verejnom záujme na základe našej žiadosti č. 2640-12/01/2010 zo dňa 
21.12.2010. 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 621 111 04A03   poistné do VšZP 77 869,45 91 645 124 053,34 124 053,34 135,36 100,00 1,59 

03.2.0. 622 111 04A03   poistné do Spoločnej ZP 31 158,07 31 843 0,00 0,00 x x 0,00 

03.2.0. 623 111 04A03   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 36 051,35 31 843 40 890,17 40 890,17 128,41 100,00 1,13 

03.2.0. 625001 111 04A03   na nemocenské poistenie 697,70 937 945,50 945,50 100,91 100,00 1,36 

03.2.0. 625002 111 04A03   na starobné poistenie 7 021,10 9 368 9 512,70 9 512,70 101,54 100,00 1,35 

03.2.0. 625003 111 04A03   na úrazové poistenie 563,50 535 552,40 552,40 103,25 100,00 0,98 

03.2.0. 625004 111 04A03   na invalidné poistenie 1 193,50 2 008 1 444,10 1 444,10 71,92 100,00 1,21 

03.2.0. 625005 111 04A03   na poistenie v nezamestnanosti 395,90 669 478,70 478,70 71,55 100,00 1,21 

03.2.0. 625007 111 04A03   na poistné do rezervného fondu 2 378,80 3 179 3 222,70 3 222,70 101,37 100,00 1,35 

03.2.0. 625 111 04A03 Poistné do Sociálnej poisťovne 12 250,50 16 696 16 156,10 16 156,10 96,77 100,00 1,32 

03.2.0. 628001 111 04A03   na nemocenské zabezpečenie 19 755,80 20 809 22 211,38 22 211,38 106,74 100,00 1,12 

03.2.0. 628002 111 04A03   na výsluhový dôchodok 240 660,60 252 686 269 626,96 269 626,96 106,70 100,00 1,12 

03.2.0. 628003 111 04A03   na úrazové zabezpečenie 11 265,40 11 891 12 695,00 12 695,00 106,76 100,00 1,13 

03.2.0. 628004 111 04A03   na invalidný výsluhový dôchodok 42 409,90 44 592 47 586,44 47 586,44 106,72 100,00 1,12 

03.2.0. 628005 111 04A03   na výsluhový príspevok 10 108,95 14 864 12 256,00 12 256,00 82,45 100,00 1,21 

03.2.0. 628   04A03 Poistné na osobitné účty 324 200,65 344 842 364 375,78 364 375,78 105,66 100,00 1,12 

03.2.0. 627 111 04A03 
  príspevok do doplnk.dôchodkových 
poisťovní 332,72 0 372,81 372,81 x 100,00 1,12 
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03.2.0. 620 111 04A03 Poistné a príspevok do poisťovní 481 862,74 516 869 545 848,20 545 848,20 105,61 100,00 1,13 

 
      
     Čerpanie výdavkov v kategórii 620-Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 545 848,20 € 
predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 105,61 % v porovnaní 
so schváleným rozpočtom a index rastu 1,13 v porovnaní s minulým rokom. 
    
     Rozpočtovým opatrením č. 21/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-002/2010 zo dňa 30.3.2010) bol 
upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, zvýšený schválený limit pre  kategóriu 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 23 600 €.  
     Rozpočtovým opatrením č. 60/22/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-140/2010 zo dňa 17.5.2010) bol 
upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, zvýšený limit pre kategóriu 620 – Poistné 
a príspevok do poisťovní o 17 186 €.  
     Rozpočtovým opatrením č. 76/26/2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-016/2010/1 zo dňa 31.5.2010) 
bol upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu pre rok 2010, a to pre kategóriu 620 – Poistné 
a príspevok do poisťovní o 5 404 €. 
     Rozpočtovým opatrením zo dňa 2.12.2010 (list MV SR č. SE-ORF-29-023/2010) bol zrušený 
stanovený záväzný ukazovateľ pre rozpočtovú kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní. 
 
      
6.2.2.3 Počet príslušníkov HZS a zamestnancov vo výkone práce 

vo verejnom záujme 
 
 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 */ 

Plán 
schválený 

Plán 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 */ 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/c d/a 
plánovaný počet príslušníkov HZS 120 118 128 127 99,22 1,06 
počty zamestnancov vo verejnom záujme 10 8 8 12 150,00 1,20 
spolu 130 126 136 139 102,21 1,07 

   */ evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12. 
 
 

 
 

Ukazovateľ 

Počet 
príslušníkov HZS 

k 31.12.2010 

Počet 
zamestnancov vo verejnom 

záujme 
k 31.12.2010 

 
 

SPOLU 

evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.2010 127 12 139 
priemerný evidenčný počet prepočítaný 124,4 7,5 131,9 
priemerný evidenčný počet vo FO 124,4 12 136,4 

    
   
     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia 
je 127, z toho je 104 záchranárov. V dočasnej štátnej službe v zmysle § 30, ods. 2 zákona č. 315/2001 
Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov na zastupovanie počas 
práceneschopnosti a materskej dovolenky boli prijatí 3 príslušníci. Priemerný evidenčný počet 
príslušníkov HZS prepočítaný za hodnotené obdobie je 124,4. 
     Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je 
k poslednému dňu hodnoteného obdobia 12, z ktorých 8 vykonáva prácu na skrátené úväzky. Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,5. 
 
 
6.2.2.4     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 630 
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          Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
k 31.12.2010, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov 
s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

     a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 631 111 04A03 Cestovné náhrady 25 768,13 15 640 18 230,85 18 230,85 78,02 100,00 1,07 

03.2.0. 632 111 04A03 Energie,voda a komunikácie 199 532,77 185 520 164 838,77 164 838,77 105,46 100,00 1,07 

03.2.0. 633 111 04A03 Materiál 341 061,63 97 945 160 161,55 160 160,67 176,82 100,00 1,16 

03.2.0. 634 111 04A03 Dopravné 115 950,66 128 150 134 650,83 134 650,83 77,63 100,00 0,93 

03.2.0. 635 111 04A03 Rutinná a štandardná údržba 13 162,21 16 990 9 916,21 9 916,21 56,65 100,00 0,92 

03.2.0. 636 111 04A03 Nájomné za prenájom 70 990,08 51 290 63 548,75 63 548,75 99,01 100,00 0,97 

03.2.0. 637 111 04A03 Služby 199 355,29 185 880 160 334,79 160 334,79 88,06 100,00 0,93 

03.2.0. 630 111 04A03 Tovary a služby  965 820,77 681 415 711 681,75 711 680,87 109,03 100,00 1,04 

 
 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 630 vo výške 711 680,87 € predstavuje plnenie na 100,00 % 
v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 109,03 % v porovnaní so schváleným rozpočtom 
a index rastu 1,04 v porovnaní s minulým rokom. 
 
     Rozpočet jednotlivých položiek v rámci uvedenej kategórie a celkový rozpočet pre kategóriu bol 
v hodnotenom období upravený rozpočtovými opatreniami Odboru rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky MV SR (uvedené v bode 3.1.1) a internými rozpočtovými opatreniami. 
 
     Čerpanie výdavkov na podpoložkách ekonomickej klasifikácie, ktoré sú najvýznamnejšie 
z finančného a vecného hľadiska v rámci tejto kategórie uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

podpoložka názov čerpanie   
v € účel 

631001 cestovné náhrady - tuzemské 13 181,36 - cestovné náhrady pri pracovných cestách, 
školeniach a kurzoch zamestnancov a príslušníkov 
HZS v zmysle zákona o cestovných náhradách, 

631002 cestovné náhrady - zahraničné 5 049,49 - cestovné náhrady pri zahraničných pracovných 
cestách podľa plánu zahraničných stykov, ktorý bol 
predložený Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov 
MV SR, 

632001 energie 127 249,83 - výdavky sú v súlade s podpísanými zmluvami, 
predloženými vyúčtovaniami, resp. faktúrami za 
opakované zdaniteľné plnenie za odber zemného 
plynu a elektrickej energie v budovách v správe HZS 
a v prenajatých budovách, 

632002 vodné a stočné 3 383,19 - výdavky v súlade s podpísanými zmluvami 
a faktúrami za vodné a stočné v budovách v správe 
HZS a v prenajatých budovách, 

632003 poštové služby a 
telekomunikačné služby 

22 909,38 - výdavky na poštové služby, 
- úhrada Telekomunikačnému úradu za 
prevádzkovanie rádiostaníc, 
- poplatky za pevné telefónne linky a mobilné, 
telefóny pre všetky oblastné strediská a riaditeľstvo 
HZS, 
- koncesionárske poplatky, 
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632004 komunikačná infraštruktúra 11 296,37 - poplatky za datové služby a internet pre všetky 
oblastné strediská a riaditeľstvo HZS, 
- poplatky za registráciu domén, 

633002 výpočtová technika 3 530,95 - multifunkačné zariadenie pre OSTV,  
- tlačiareň pre Školiace stredisko, 
- osobné počítače (notebook) – 2 ks pre riaditeľstvo 
a oblastné stredisko Západné Tatry, 
- počítačové jednotky s príslušenstvom – 4 ks, 

633003 telekomunikačná technika 7 893,23 - obstaranie telefónnych aparátov a mobilných 
telefónov, 
- náhradné akumulátory a náhradné diely k ručným 
rádiostaniciam a ostatným rádiostaniciam, 

633004 prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie 

2 200,16 - elektrospotrebiče, 
- kancelárske stroje – skartovačka pre právnika HZS, 
kovová kartotéka pre personálno-sociálne oddelenie, 
- odpadové nádoby pre separovaný zber, 
- zdravotnícka technika a náradie (pumpa 
k vákuovému matracu – 10 ks), 
- dielenské zariadenia (dvojkotúčová brúska a tlaková 
hadica s pištoľou pre oblastné stredisko Nízke Tatry,) 
- ohrievač vody pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 

633005 špeciálne stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie 

5 004,26 - záchranárska technika a náradie (náhradný zdroj 
k vrtačke Hilti, prenosný agregát - elektrocentrála, 
transportný šmyk – 5 ks, kotviace dosky – 2 ks) do 
pohotovostných skladov oblastných stredísk, 
- meracie prístroje (teplomery do AMS, zberná 
nádoba do zrážkomera do AMS pre Stredisko 
lavínovej prevencie), 

633006 všeobecný materiál 48 698,74 - kancelársky materiál, tlačivá, kartridže, tonery, 
- lieky a špeciálny zdravotnícky materiál pre 
záchrannú činnosť, 
- čistiace a hygienické potreby, 
- fotoprístroj pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 
- nenahraté nosiče dát, 
- krmivo pre služobných psov, 
- batérie a monočlánky do čelových lámp 
(pohotovostné sklady), 
- údržbársky materiál a náhradné diely, 

633007 špeciálny materiál 2 873,73 - špeciálny zdravotnícky materiál (dláhy, lieky) pre 
oblastné strediská, 

633010 pracovné odevy, obuv a prac. 
pomôcky 

82 482,71 - pracovné pomôcky podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 
16/2006 v znení neskorších pokynov, ktorým sa 
stanovil rozsah a podmienky poskytovania OOPP, 
POZ a PM pre záchranárov, dobrovoľných 
záchranárov a pohotovostné sklady: 
 zimné pracovné rukavice Ziener, čiapky zimné 
Ziener, nabíjačky k ručným svietidlám, gelový 
otepľovací sáčok, lavínový hľadací prístroj Pieps, 
lavínová lopata Ferrino, lyže+viazanie+stúpacie pásy, 
termoprádlo, nohavice Montemayor, bivakovacie 
vrecia, pílka Bonesav, Poncho sea, ponožky, mačky, 
slučka rescue Safety chaine, slučka horolezecká, 
skoby,  

633011 potraviny 2 492,69 - ochranné nápoje pre záchranárov v zmysle 
interného pokynu, 

633016 reprezentačné 2 617,68 - prijatia zahraničných delegácií podľa plánu 
zahraničných stykov, ktorý bol predložený Sekcii 
legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR, 
- výdavky na občerstvenie pri pracovných poradách 
a jednaniach riaditeľa, 
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634001 palivo, mazivá, oleje, 
špeciálne kvapaliny 

54 896,44 - pohonné hmoty, špeciálne kvapaliny a oleje pre 
služobné motorové vozidlá, snežné skútre, 
motocykle, štvorkolky,  

634002 servis, údržba, opravy DP 
a výdavky s tým spojené 

63 583,70 - údržba a opravy služobných motorových vozidiel,  
- pravidelné servisné prehliadky,  
- emisné kontroly, STK, 
- doplnkové vybavenie služobných motorových 
vozidiel, 
- náhradné diely, 

634003 poistenie 3 611,28 - havarijné poistenie služobných motorových 
vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné 
cesty, 

634004 prepravné a prenájom 
dopravných prostriedkov 

12 528,21 - prepravné za prepravu služobných motorových 
vozidiel do servisu na opravu, 
- prenájom leteckej techniky na záchrannú činnosť, 

635005 rutinná a štandardná údržba 
špeciál. strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

3 304,20 - pravidelný servis a údržba automatických 
meteorologických staníc,  
- údržba a opravy požiarnej techniky (prenosné 
hasiace prístroje) 

635007 rutinná a štandardná údržba 
pracovných odevov, obuvi 
a pracovných pomôcok 

3 774,73 - servis lyží pre príslušníkov HZS pre všetky oblastné 
strediská,  

636001 nájomné za prenájom budov, 

priestorov a objektov 

63 327,01 - nájomné za prenajaté budovy a priestory pre 
oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá 
Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, Školiace stredisko, 
Stredisko lavínovej prevencie, 
- nájomné za prenájom stožiarov pre retranslačné 
stanice, 
- prenájom pozemkov pre oblastné strediská Západné 
Tatry, Veľká Fatra, Nízke Tatry, riaditeľstvo HZS 
(umiestnenie informačných tabúľ), pre umiestnenie 
automatických meteorologických staníc, 
- prenájom garáže pre OS Malá Fatra, 
- prenájom garáží pre OS Slovenský raj, 

637001 školenia, kurzy, semináre, 
porady, konf., symp. 

3 139,32 - prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov HZS 
a zamestnancov (školenia pre administratívu, 
školenie príslušníkov HZS pre kontrolu  prostriedkov 
osobného zabezpečenia, základné školenie pre 
obsluhu motorovej píly, školenie pre obsluhu 
a údržbu elektrických zariadení, pre obsluhu 
zariadenia MG Katja, kurz prvej pomoci pre 
záchranárov HZS a zmluvných dobrovoľných 
záchranárov, kurz „Záchrana na divokej vode), 

637002 konkurzy a súťaže 4 000,00 - výdavky na zorganizovanie a technické 
zabezpečenie pretekov horských záchranných služieb 
„Memoriál Vlada Tatarku“, 

637004 všeobecné služby 23 466,56 - odvoz TKO pre jednotlivé oblastné strediská 
a riaditeľstvo HZS, 
- čistenie septikov, 
- remeselnícke služby (výroba pečiatok), 
- prekladateľské služby 
- veterinárne služby (služobní psi), 
- pranie prádla pre oblastné strediská, 
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení, 
- údržba komunikácií v zimnom období, 
- renovácia tonerov, 
- správa serverov, 
- tlačiarenské služby, 
- rozbor vody,  
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- vyúčtovanie nákladov na byty, 
637005 špeciálne služby 14 215,83 - geodetické práce, 

- právne služby (vymáhanie pohľadávok), 
- zmluvné služby (koordinácia projektovej činnosti, 
vypracovanie projektov – čerpanie eurofondov),  

637006 náhrady 16 641,53 - vstupné, výstupné, mimoriadne a preventívne 
lekárske prehliadky, 
- rekondičné pobyty príslušníkov HZS, 

637007 cestovné náhrady 8 057,54 - cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí 
sa podieľajú na záchrannej činnosti (na základe 
písomnej dohody) a figurantom, 

637012 poplatky a odvody 3 303,77 - bankové poplatky, 
- odvod za neplnenie zamestnávania osôb so 
zníženou pracovnou schopnosťou, 

637014 stravovanie 55 543,40 - príspevok na stravovanie za služobný úrad 
(zamestnávateľa) pre príslušníkov podľa zákona č. 
315/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa 
Kolektívnej zmluvy vo výške 65 %, pre 
zamestnancov podľa Zákonníka práce a Kolektívnej 
zmluvy vo výške 55 % ,  
- stravovacie poukážky 

637015 poistné 7 331,34 - poistenie majetku, 
- poistenie zodpovednosti za prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia, 
- úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktorí 
vykonávajú záchrannú činnosť na základe dohody 
s HZS, 

637016 prídel do sociálneho fondu 19 001,84 - tvorba sociálneho fondu podľa Kolektívnej zmluvy 
vo výške povinného prídelu 0,8 % zo súhrnu hrubých 
platov zúčtovaných príslušníkom a zamestnancov na 
výplatu za kalendárny rok/mesiac, 
- s účinnosťou od 1.4.2010 tvorba sociálneho fondu 
podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 
povinného prídelu 1 % a vo výške ďalšieho prídelu 
0,25 %,  

637027 odmeny na základe dohôd  o 
vykonaní práce 

1 879,50 - psychologické vyšetrenia príslušníkov HZS 
v súvislosti s prijímacím konaním a psychologické 
vyšetrenia pre potreby určenia spôsobilosti 
príslušníkov HZS viesť motorové vozidlo s právom 
prednostnej jazdy, 
- meteorologické merania a podávanie informácií 
o výskyte lavín, 
- oklepávanie antén od námrazy na retranslačných 
staniciach, 
- lyžiarska služba pre oblastné stredisko Malá Fatra, 
- odborné práce pre medzinárodné zasadnutie 
kongresu ICAR – CISA, 

637035 dane  - daň z nehnuteľností. 
 
 
     Reprezentačné výdavky a dary 
 
     V rámci reprezentačných výdavkov boli hradené výdavky na občerstvenie pri pracovných poradách 
a jednaniach riaditeľa v celkovej výške 132,68 € zo schváleného limitu 300,- €, čo predstavuje čerpanie 
na 44,23 %. 
 
     Výdavky na propagáciu a reklamu 
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     V rámci výdavkov na propagáciu a reklamu boli hradené výdavky na novoročné pozdravy a kalendáre 
na rok 2010 v celkovej výške 670,- € a propagácia Horskej záchrannej služby v katalógu Združenia 
cestovného ruchu. Schválený rozpočet 670,- € bol čerpaný na 100 %. 
 
 

6.2.2.5     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 640 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 642015 111 04A03   na nemocenské dávky 11 293,81 3 433 10 017,05 10 017,05 291,79 100,00 0,89 

03.2.0. 642017 111 04A03   na úrazové dávky 0,00 0 0,00 0,00 x x x 

03.2.0. 642 111 04A03 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.org. 11 293,81 3 433 10 017,05 10 017,05 291,79 100,00 0,89 

03.2.0. 649003 111 04A03   medzinárodným organizáciám 845,00 845 845,00 845,00 100,00 100,00 1,00 

03.2.0. 649 111 04A03 Bežné transfery - zahraničné 845,00 845 845,00 845,00 100,00 100,00 1,00 

03.2.0. 640 111 04A03 Bežné transfery 12 138,81 4 278 10 862,05 10 862,05 253,90 100,00 0,89 

 
 

     Čerpanie výdavkov v kategórii 640-Bežné transfery vo výške 10 862,05 € predstavuje plnenie na 
100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 253,90 % v porovnaní so schváleným 
rozpočtom a index rastu 0,89 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 
 
     V rámci tejto kategórie boli hradené výdavky na členské príspevky v medzinárodných organizáciách 
(po schválení zriaďovateľom) v celkovej výške 845 € a výdavky na nemocenské dávky príslušníkov HZS 
a zamestnancov – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti prvých desať dní v celkovej výške 
10 017,05 €. 
 
 
6.2.2.6     Čerpanie kapitálových výdavkov – kategória 710 
 

          v EUR 

                        

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasif. položka       k  2010 2010 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2009 schválený upravený 31.12.2010       

          a b c d d/b d/c d/a 

03.2.0. 711001 111 04A03   nákup pozemkov 17 659,92 0,00 269,00 257,00 x 95,54 0,01 

03.2.0. 713005 111 04A03   nákup špeciál.strojov,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 2 013,00 2 013,00 x 100,00 x 

03.2.0. 716 111 04A03   prípravná a projektová dokumentácia 26 672,28 0,00 32 814,63 32 814,63 x 100,00 1,23 

03.2.0. 700 111 04A03 Kapitálové výdavky  44 332,20 0,00 35 096,63 35 084,63 x 99,97 0,79 

03.2.0. 713005 1319 04A03   nákup špeciál.strojov,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 1 121,00 1 121,00 x 100,00 x 

03.2.0. 714005 1319 04A03   nákup špeciálnych automobilov 0,00 0,00 20 285,00 20 285,00 x 100,00 x 

03.2.0. 700 1319 04A03 Kapitálové výdavky  0,00 0,00 21 406,00 21 406,00 x 100,00 x 

03.2.0.     04A03 Kapitálové výdavky - celkom 44 332,20 0,00 56 502,63 56 490,63 x 99,98 1,27 

 
 
     V rámci kategórie 710 – Obstarávanie kapitálových aktív boli ku koncu hodnoteného obdobia 
čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 56 490,63 €, čo predstavuje plnenie na 99,98 % 
v porovnaní s upraveným rozpočtom a index rastu 1,27 v porovnaní s minulým rokom. Výdavky boli 
hradené v rámci nasledovných investičných akcií: 
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- IA č. 21110 „Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba“                 57,00 € 

- hradený nákup pozemkov 
- IA č. 21111 „Dom HZS Čingov č.26 – rekonštrukcia a prístavba“                            200,00 € 

- hradený nákup pozemkov 
- IA č. 26313 „HZS – záchranárske nosidlá Kong“                                                    3 134,00 € 
- - hradené obstaranie záchranárskej techniky – nosidiel Kong 
- IA č. 25394 „Dom HZS Jasná – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba“             22 532,25 € 

- hradená prípravná a projektová dokumentácia 
- IA č. 25396 „Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia“                                10 282,38 € 

- hradená prípravná a projektová dokumentácia 
- IA č. 26311 „HZS – snežný skúter“                                                                          20 285,00 € 
      - hradené obstaranie snežného skútra Arcticat 

 
 
6.2.2.7     Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov  

             Grant „Slúžime životu...“ 
 

        v EUR 

                  

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky rozpočet rozpočet skutočnosť % 

klasif. položka       2010 2010 k  plnenia 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2010   

          a b c c/b 

01.2.1. 625003 72c 05T03   na úrazové poistenie 0 0,00 76,20 x 

01.2.1. 631002 72c 05T03   zahraničné 0 0,00 4 999,51 x 

01.2.1. 632003 72c 05T03   poštové a telekomunikačné služby 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 633006 72c 05T03   všeobecný materiál 0 0,00 434,97 x 

01.2.1. 634001 72c 05T03   palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 0 0,00 117,69 x 

01.2.1. 637005 72c 05T03   špeciálne služby 0 0,00 3 820,95 x 

01.2.1. 637007 72c 05T03   cestovné náhrady 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 637012 72c 05T03   poplatky a odvody 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 637027 72c 05T03   odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0 0,00 9 552,80 x 

01.2.1. 649001 72c 05T03   transfery do zahraničia-zahraničnej vláde 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 649002 72c 05T03   transfery neziskovej právnickej osobe 0 0,00 6 865,68 x 

01.2.1. 600 72c 05T03 Bežné výdavky - celkom (grant Srbsko) 0 0,00 25 867,80 x 

 
   
     V rámci čerpania mimorozpočtových prostriedkov s kódom zdroja „72c“ boli hradené výdavky 
v súvislosti s realizáciou projektu „Slúžime životu ...“ v celkovej výške 25 867,80 € na základe Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (grantu) na realizáciu projektu slovenskej rozvojovej 
pomoci č. SAMRS/2008/01/03 zo dňa 27.2.2009. 
 
 
6.2.2.8     Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov 
                 Mikroprojekt „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému 

horskej záchrany – prvá časť“ 
 

        v EUR 

                  
funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky rozpočet rozpočet skutočnosť % 
klasif. položka       2010 2010 k  plnenia 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2010   
          a b c c/b 
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03.2.0. 637007 37 04A03   cestovné náhrady 0 0,00 92,82 x 

03.2.0. 600 37 04A03 Bežné výdavky - celkom (mikroprojekt GIS) 0 0,00 92,82 x 
 

 
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja 37 boli refundované výdavky v súvislosti s realizáciou 
mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej 
záchrany – prvá časť“ v celkovej výške 92,82 € na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 
PL-SK/PO/IPP/I/061 zo dňa 1.4.2010 a na základe schváleného rozpočtu. Mikroprojekt sa realizuje 
z prostriedkov fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská 
republika 2007-2013. 
 
 
6.2.2.9     Čerpanie ostatných mimorozpočtových prostriedkov  
 
 

        v EUR 

                  
funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky rozpočet rozpočet skutočnosť % 
klasif. položka       2010 2010 k  plnenia 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2010   
          a b c c/b 

03.2.0. 631001 72a 04A03   cestovné náhrady - tuzemské 0 0,00 1 000,00 x 

03.2.0. 633010 72a 04A03   pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0 0,00 3,59 x 

03.2.0. 600 72a 04A03 Bežné výdavky - celkom (MP z fin. daru) 0 0 1 003,59 x 
                  

03.2.0. 714005 72a 04A03   špeciálnych automobilov 0 0,00 1 996,42 x 

03.2.0. 700 72a 04A03 Kapitálové výdavky - celkom (MP z fin. daru) 0 0,00 1 996,42 x 

                  

03.2.0. 634002 72e 04A03 
  servis,údržba,opravy a výdavky s tým 
spojené 0 0,00 1 773,33 x 

03.2.0. 600 72e 04A03 Bežné výdavky - celkom (MP z poist. plnenia) 0 0,00 1 773,33 x 
 
      
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja „72a“ boli na základe darovacej zmluvy z účelového 
finančného daru hradené výdavky pre potreby kynológie – cestovné náhrady (školenie psovodov) vo 
výške 1 000,- €. Ďalej bol z finančnej odmeny, ktorá bola súčasťou Ceny ministrov zahraničných vecí 
SR a Maďarskej republiky a zo zostatku finančného daru z roku 2009 čiastočne uhradený nákup 
materiálového vybavenia pre záchranárov.  
     V rámci kapitálových výdavkov s kódom zdroja „72a“ bolo z finančnej odmeny, ktorá bola súčasťou 
Ceny ministrov zahraničných vecí SR a Maďarskej republiky, uhradené technické zhodnotenie snežného 
skútra (hydraulická brzda) pre oblastné stredisko Vysoké Tatry. 
     Poistné plnenie za škody na služobných motorových vozidlách s kódom zdroja „72e“ v celkovej 
výške 1 773,33 €, bolo použité v rámci bežných výdavkov na opravy služobných motorových vozidiel.  
 
 
6.2.2.10     Podiel čerpania výdavkov na celkovom čerpaní výdavkov 
 
 
        v EUR 

                  
funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky skutočnosť % % % 
klasif. položka       k  podiel podiel podiel 

  podpoložka       31.12.2010       

                  

03.2.0. 611 111 04A03   tarifný plat - ŠS 1 107 129,18 68,18     
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03.2.0. 612001 111 04A03   príplatky - ŠS 92 813,84 5,72     

03.2.0. 612002 111 04A03   ostatné príplatky - ŠS 245 609,35 15,12     

03.2.0. 613 111 04A03   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť - ŠS 46 874,60 2,89     

03.2.0. 614 111 04A03   odmeny - ŠS 131 509,03 8,10     

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS 1 623 936,00 100,00     
03.2.0. 611 111 04A03   tarifný plat - VS 37 655,30 55,22     

03.2.0. 612001 111 04A03   príplatky - VS 19 923,48 29,22     

03.2.0. 612002 111 04A03   ostatné príplatky - ŠS 1 879,88 2,76     

03.2.0. 613 111 04A03   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť - VS 186,27 0,27     

03.2.0. 614 111 04A03   odmeny - VS 8 542,07 12,53     

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS 68 187,00 100,00     

03.2.0. 610 111 04A03 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - spolu 1 692 123,00   57,16   

                  

03.2.0. 621 111 04A03 Poistné do VšZP 124 053,34 22,73     
03.2.0. 622 111 04A03 Poistné do Spoločnej ZP 0,00 0,00     
03.2.0. 623 111 04A03 Ppoistné do ostat.zdravotných poisťovní 40 890,17 7,49     

03.2.0. 625 111 04A03 Poistné do Sociálnej poisťovne 16 156,10 2,96     
03.2.0. 628   04A03 Poistné na osobitné účty 364 375,78 66,75     
03.2.0. 627 111 04A03 Príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 372,81 0,07     

03.2.0. 620 111 04A03 Poistné a príspevok do poisťovní 545 848,20 100,00 18,44   
                  

03.2.0. 631 111 04A03 Cestovné náhrady 18 230,85 2,56     
03.2.0. 632 111 04A04 Energie,voda a komunikácie 164 838,77 23,16     
03.2.0. 633 111 04A04 Materiál 160 160,67 22,50     
03.2.0. 634 111 04A04 Dopravné 134 650,83 18,92     
03.2.0. 635 111 04A04 Rutinná a štandardná údržba 9 916,21 1,39     
03.2.0. 636 111 04A04 Nájomné za prenájom 63 548,75 8,93     
03.2.0. 637 111 04A04 Služby 160 334,79 22,53     
03.2.0. 630 111 04A03 Tovary a služby  711 680,87 100,00 24,04   

                  

03.2.0. 642 111 04A04 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 10 017,05 92,22     

03.2.0. 649 111 04A04 Bežné transfery - zahraničné 845,00 7,78     

03.2.0. 640 111 04A03 Bežné transfery 10 862,05 100,00 0,37   

                  

03.2.0. 600 111 04A03 Bežné výdavky - rozpočtové 2 960 514,12   100,00 98,13 

                  

03.2.0. 711001 111 04A03   nákup pozemkov 257,00   0,73   

03.2.0. 713005 111 04A03   nákup špeciál.strojov,prístr.zar.tech. a náradia 2 013,00   5,74   

03.2.0. 716 111 04A03   prípravná a projektová dokumentácia 32 814,63   93,53   

03.2.0. 700 111 04A03 Kapitálové výdavky - rozpočtové 35 084,63   100,00 1,16 

                  

03.2.0. 713005 1319 04A03   nákup špeciál.strojov,prístr.zar.tech. a náradia 1 121,00   5,24   

03.2.0. 714005 1319 04A03   nákup špeciálnych automobilov 20 285,00   94,76   

03.2.0. 700 1319 04A03 Kapitálové výdavky - rozpočtové 21 406,00   100,00 0,71 
                  

        Výdavky spolu - rozpočtové 3 017 004,75     100,00 

                  
03.2.0. 631 72a 04A03 Cestovné náhrady 1 000,00       

03.2.0. 633 72a 04A03 Materiál 3,59   100,00   

03.2.0. 600 72a 04A03 Bežné výdavky - celkom (fin.dar) 3,59   100,00 0,01 

                  

03.2.0. 714005 72a 04A03   nákup špeciálnych automobilov 1 996,42   100,00   
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03.2.0. 700 72a 04A03 Kapitálové výdavky - celkom (fin. dar) 1 996,42   100,00 6,71 
                  

03.2.0. 634 72e 04A03 Dopravné 1 773,33   100,00   

03.2.0. 600 72e 04A03 Bežné výdavky - celkom (poistné plnenie) 1 773,33   100,00 5,96 
                  

01.2.1. 625 72c 05T03 Poistné do Sociálnej poisťovne 76,20   0,29   

01.2.1. 631 72c 05T03 Cestovné náhrady 4 999,51   19,33   

01.2.1. 633 72c 05T03 Materiál 434,97   1,68   

01.2.1. 634 72c 05T03 Dopravné 117,69   0,45   

01.2.1. 637 72c 05T03 Služby 13 373,75   51,70   

01.2.1. 649 72c 05T03 Transfery do zahraničia 6 865,68   26,54   

01.2.1. 600 72c 05T03 Bežné výdavky - celkom (grant Srbsko) 25 867,80   100,00 87,00 
                  

03.2.0. 637 37 04A03 Služby 92,82   100,00   

03.2.0. 600 37 04A03 Bežné výdavky - celkom (mikroprojekt GIS PL-SK) 92,82   100,00 0,31 
                  

        Výdavky spolu - mimorozpočtové 29 733,96     100,00 
                  

        Výdavky celkom 3 046 738,71     100,00 
                  

        Výdavky - rozpočtové 3 017 004,75     99,02 

        Výdavky - mimorozpočtové 29 733,96     0,98 
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6.3 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 

v EUR 
 

Ukazovateľ 
Náklady 

k 31.12.2010 
Výnosy 

k 31.12.2010 
Hospodársky 

výsledok 
 
hlavná činnosť HZS 
 

3 726 549,28 3 663 390,73 - 63 158,55 

Projekt:  
„Slúžime životu ...“ 
 

 
25 975,65 

 
25 867,80 

 
- 107,85 

Mikroprojekt: 
„Prepojenie slovenského a poľského geografického 
informačného systému horskej záchrany – prvá časť“ 

 
1 660,63 

 
 92,82 

 
- 1 567,81 

CELKOM 3 754 185,56 3 689 351,35 - 64 834,21 
 
          V uvedenej tabuľke sú vyčíslené celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane 
realizovaných projektov z mimorozpočtových prostriedkov: „Slúžime životu...“ (grant) a  „Prepojenie 
slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť, ktorý je 
realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 č. PL-SK/PO/IPP/I/061. 
 
     V ďalšej časti rozoberáme hospodárenie organizácie bez nákladov a výnosov z uvedených projektov.  
 
      
6.3.1    Náklady 
  
     Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2010 predstavujú 3 726 549,28 €, t.j. index rastu 0,98 v porovnaní 
s  minulým rokom.    
 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
50 - Spotrebované nákupy 528 189,01 397 377,10 0,75 
51 - Služby 298 360,07 223 047,19 0,75 
52 - Osobné náklady 2 084 839,64 2 325 304,79 1,12 
53 - Dane a poplatky 3 876,99 3 754,38 0,97 
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 44 331,85 43 500,24 0,98 
55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy 495 411,19 453 991,53 0,92 
56 - Finančné náklady 1 408,85 8 282,40 5,88 
57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00 x 
58 - Nákl. na transfery a nákl. z odvodu príjmov 361 157,56 271 291,65 0,75 
Celkom 3 817 575,16 3 726 549,28 0,98 
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6.3.1.1    Spotrebované nákupy 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
50 - Spotrebované nákupy k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
501 - Spotreba materiálu 369 679,25 254 297,40 0,69 
502 - Spotreba energií 158 509,76 143 079,70 0,90 
Spolu 528 189,01 397 377,10 0,75 

 
 
     501 - Spotreba materiálu      
      
     Na tomto účte evidujeme náklady k 31.12.2010 v celkovej výške 254 297,40 € a v nasledovnej 
tabuľke uvádzame náklady na jednotlivé druhy materiálu. 
 
 

  v EUR 

501 - Spotreba materiálu Skutočnosť k 31.12.2010 
501001 - kancelársky papier 2 499,70 
501002 - kancelárske potreby 1 805,88 
501003 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 2 182,55 
501004 - lieky, očkovacie séra, zdravotnícky materiál 5 300,42 
501005 - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál 920,91 
501008 - technické plyny 4,90 
501010 - servis.,oprávar.,dielenské, skladové stroje,prístroje a zar. 673,61 
501011 - chemikálie 8,53 
501012 - monočlánky 1 949,10 
501013 - fotoprístroje 12,96 
501014 - tonery, USB, CD, DVD, video, audio 2 688,21 
501015 - interiérové vybavenie 83,13 
501017 - elektrospotrebiče 373,99 
501018 - telefóny a ústredne 8,56 
501019 - mobily - aparát 616,43 
501020 - rádiostanice 9 040,24 
501021 - audiovizuálna technika 855,00 
501022 - ostatná telekomunikačná technika 178,08 
501023 - vybavenie kancelárií 661,53 
501026 - potraviny 2 358,36 
501027 - stravovacie zariadenia 139,64 
501028 - energetické stroje 184,18 
501029 - zdravotnícke stroje, prístroje a zariadenia 1 049,41 
501034 - výzbrojný materiál (munícia) 823,28 
501035 - ženijný, chemický materiál a pyrotechnický materiál 541,65 
501036 - zdravotnícky materiál 2 858,55 
501037 - meracia a monitorovacia technika 195,33 
501039 - spravodajská technika 387,99 
501040 - požiarna technika 8,20 
501045 - pracovné odevy príslušníkov 99 073,16 
501048 - ochranné pracovné prostriedky 8,29 
501049 - knihy, časopisy, 1 089,81 
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501050 - PHM 59 031,34 
501051 - oleje 602,80 
501052 - špeciálne kvapaliny 73,13 
501054 - výpočtová technika 5 237,99 
501057 - nákup pneumatík 13 209,33 
501058 - doplnkové vybavenie vozidiel 4 376,65 
501059 - záchranárska technika 4 943,63 
501061 - výstroj - výcvik zvierat 2 241,65 
501062 - krmivo pre zvieratá 18 424,15 
501063 - ostatné 6 285,31 
501100 - POE - prevzaté do nákladov 1 289,84 
    
   Spolu 254 297,40 

    
   
     Skutočné náklady na materiál vo výške 254 297,40 € predstavujú index rastu 0,69 v porovnaní s  
minulým rokom.       
     Náklady na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných pomôcok 
a vybavenie pohotovostných skladov tvoria najvýraznejšie položky z celkových nákladov na spotrebu 
materiálu. 
          Podľa  § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov boli v hodnotenom období príslušníkom HZS, zamestnancom 
a dobrovoľným záchranárom poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky 
v súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 9/2005 a jeho dodatkami: Pokynom riaditeľa HZS č. 16/2006, 
Pokynom riaditeľa č. 33/2006 a Pokynom riaditeľa č. 17/2007, ktorými sa stanovil rozsah a podmienky 
poskytovania OOPP a v súlade.  
     V prílohách pokynu je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov – OOPP, 
prostriedky osobného zabezpečenia a pomocný materiál pre záchranára, pre záchranára v špecializácii 
jaskyniar, pre záchranára v špecializácii kynológ, pre ostatné činnosti, ďalej vybavenie pohotovostných 
skladov,  pomocný materiál na prípravu krmiva a výstroj pre služobných psov a materiálno-technické 
vybavenie dobrovoľných záchranárov. V  prílohách je uvedený názov, počet kusov a doba užívania 
materiálneho vybavenia (OOPP, POZ, PP a PM) pre jednotlivé činnosti. 
     S účinnosťou od 29. júla 2010 bol vydané nové Pokyny riaditeľa HZS: 

- č. 23/2010, ktorým sa stanovuje rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných 
pracovných prostriedkov po vyhodnotení nebezpečenstiev, na základe zoznamu prác 
a poskytovanie pomocného materiálu príslušníkom a zamestnancom, 

- č. 24/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia pohotovostných 
skladov v jednotlivých organizačných zložkách, 

- č. 25/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia dobrovoľných 
záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s Horskou záchrannou 
službou. 

     Osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú zamestnancom bezplatne, výmenným spôsobom 
opotrebovaných  OOPP a po uplynutí doby užívania.    
     Rozsah a podmienky poskytovania služobného odevu boli stanovené Pokynom riaditeľa HZS č. 
27/2009.  
     V rámci určeného materiálneho vybavenia pre záchranárov HZS a v rámci určeného materiálneho 
a zdravotníckeho vybavenia pre pohotovostné sklady oblastných stredísk bolo v priebehu hodnoteného 
obdobia obstarané: 
 

položka ks suma v EUR 

termoprádlo horné a spodné  106 13 382,19 

nohavice letné 106 4 541,04 
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slučka  rescue 106 1 367,36 

rukavice horolezecké hrubé 106 3 922,95 

čiapka zimná 106 1 412,77 

ponožky termo 212 4 436,94 

Lavínový vyhľadávací prístroj 12 4 200,03 

lopatka lavínová skladacia 12 180,00 

skoby hor. 216 2 500,09 

lyže skialpinistické + viazanie 17 14 456,98 

pásy stúpacie 17 1 837,69 

lepidlo na stúpacie pásy 106 1 266,45 

vosk na lyže 106 2 575,78 

stúpacie železá - mačky 10 1 809,04 

pláštenka do dažďa 106 9 428,96 

slučka šitá 120,80,60cm 530 2 033,38 

výstroj pre psov a psovodov 18 2 146,23 
 
  
     V rámci určeného materiálneho a zdravotníckeho vybavenia pre pohotovostné sklady oblastných 
stredísk boli v priebehu hodnoteného obdobia zakúpené: 
 

položka ks suma v EUR 

bivakovacie vrece 4 300,02 

golier fixačný 32 678,70 

koliesko na nosidlá Kong 1 330,00 

sada vákuových dláh 6 2 834,07 

transport.prostriedok Šmyk 5 2 976,22 

kamera na prilbu 1 319,00 
 
  

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
a podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 17/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa HZS č. 9/2005 bolo 
pre dobrovoľných záchranárov zabezpečené materiálno-technické vybavenie: 
 

položka ks suma v EUR 

pláštenka do dažďa 118 10 496,40 

výstroj pre psov a psovodov 7 442,07 
 
 
     V rámci obstarania drobného hmotného majetku (POE) boli zakúpené:  

- tlačiarne Canon – 3 ks v celkovej hodnote 842,- €, 
- skartovací stroj Fellowes – 1 ks v  hodnote 157,59 €, 
- PC +monitory – 4 ks v celkovej hodnote 1 900,- €, 
- videoprojektor – 1 ks v  hodnote 536,- €, 
- PDA HTC – 1 ks v  hodnote 557,- €, 
- zadný nosič na skúter – 1 ks v  hodnote 483,13 €, 
- fotoaparát Panasonic – 1 ks v  hodnote 387,99 €,  
- registračná skriňa – 1 ks v  hodnote 467,06 €,  
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- plast.nádoby na separáciu – 10 ks v celkovej hodnote 199,92 €, 
- pneumatiky zimné + letné – 96 ks v celkovej hodnote 12 855,83 €,  
- náhradné diely k rádiostaniciam – v celkovej hodnote 4 917,95 €, 
- agregát el.energie – 1 ks v  hodnote 1 109,- €, 
- strešný box na L.Rover – 1 ks v  hodnote 380,- €, 
- siréna na L.Rover – 1 ks v  hodnote 220,45 €, 
- brúska 2-kotúčová – 1 ks v  hodnote 258,60 €, 
- notebook – 2 ks v celkovej hodnote 768,- €, 
- rudla – 2-koliesko na snež.skútre – 11 ks v celkovej hodnote 1 825,98 €, 
- rádiostanica GM360 základňová – 1 ks v hodnote 439,98 €, 
- modul tel.čísla na RDST – 1 ks v hodnote 1 649,98 €, 
- vysávač – 1 ks v hodnote 149,92 €. 

 
     
       502 - Spotreba energií 
                                                                                                                                       

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
Spotreba energií k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
 - náklady na elektrickú energiu 111 470,78 101 332,91 0,91 
 - náklady na zemný plyn a vykurovanie 43 846,22 38 399,76 0,88 
 - náklady na vodné a stočné 3 192,76 3 347,03 1,05 
Spolu 158 509,76 143 079,70 0,90 

 
 
     Skutočné náklady na energie v roku 2010 predstavujú spolu 143 079,70 €, t.j. index rastu 0,90 
v porovnaní s minulým rokom.   
     Celková výška týchto nákladov je v súlade s predloženými vyúčtovaniami resp. faktúrami za 
opakované zdaniteľné plnenie za odber elektriny, zemného plynu, studenej vody v objektoch v správe 
HZS, v prenajatých a vypožičaných budovách.   
 
     Objekty v správe HZS: 

- HZS - riaditeľstvo Horný Smokovec, č. 52 
- dom HZS Starý Smokovec č. 23 
- dom HZS Zverovka 
- dom HZS Jamník 
- dom HZS Donovaly č.504 
- dom HZS Čingov č.26 

 
     Objekty prenajaté od Horskej služby na Slovensku: 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry  

- priestory prenajaté v dome HS Jasná 
- záchranná stanica na Čertovici 
- záchranná stanica na Srdiečku 

   Oblastné stredisko Západné Tatry  
- záchranná stanica v Žiari 

                Oblastné stredisko Malá Fatra 
- dom HS Vrátna 
- záchranná stanica Výťah 
- záchranná stanica Paseky 
- záchranná stanica Príslop 
- nebytové priestory v Dolnom Kubíne 

                Oblastné stredisko Slovenský raj 
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- záchranná stanica Dedinky 
- garáž s. č. 6955 v Spišskej Novej Vsi 

 
     Ostatné prenajaté objekty 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry 

- objekt Bystrá č.98 
                Oblastné stredisko Veľká Fatra 

- záchranná stanica Bystruška 
                Oblastné stredisko Malá Fatra 

- garáž  Dolný Kubín  
   Oblastné stredisko Slovenský raj 

- garáž s. č. 6955 v Spišskej Novej Vsi 
 

     Ostatné vypožičané objekty: 
                Oblastné stredisko Slovenský raj  

- nebytové priestory Krížna. 
 
 
6.3.1.2    Služby 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
51 - Služby k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
511 - Opravy a udržovanie 92 958,58 56 949,27 0,61 
512 - Cestovné 35 485,97 19 204,17 0,54 
513 - Náklady na reprezentačné 1 756,40 2 617,68 1,49 
518 - Ostatné služby 168 159,12 144 276,07 0,86 
Spolu 298 360,07 223 047,19 0,75 

   
  
     511 - Opravy a udržovanie 
 
     Náklady na opravy a udržovanie predstavujú 56 949,27 €, čo je index rastu 0,61 v porovnaní 
s minulým rokom. Rozpočtové prostriedky boli použité na opravy a udržovanie:            
                                                                                                                                          

  v EUR 

511 - Opravy a udržovanie Skutočnosť k 31.12.2010 
511001 - servis,opravy a údržba dopr. prostr. - vlastné  opravovne 550,03 
511002 - servis,opravy a údržba dopr. prostr. - ostatné opravovne 47 278,41 
511008 - rutin. a štand. údržba rádiokomunik. systémov a zariadení 84,14 
511008 - rutin. a štand. údržba elektrospotrebičov 212,93 
511013 - rutin. a štand. údržba servis.,opráv. a dielen., sklad. zar. 322,30 
511015 - rutin. a štand. údržba energetic. zariad. pre kotolne 121,01 
511016 - rutin. a štand. údržba zdravot., šport. strojov, prístr. a zar. 307,86 
511017 - rutin. a štand. údržba meracej a monitorovacej techniky 2 931,25 
511018 - rutin. a štand. údržba požiarnej techniky 376,34 
511027 - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí 990,27 
511028 - rutin. a štand. údržba prac. odevov,obuvi a prac.pomôcok 3 774,73 
    
   Spolu 56 949,27 
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     V rámci opráv a údržby dopravných prostriedkov boli vykonávané opravy služobných motorových 
vozidiel v prípadoch poruchy alebo spôsobenej škody a pravidelné servisné prehliadky, emisné 
a technické kontroly podľa platných predpisov resp. dané výrobcom motorových vozidiel. Škody na 
dopravných prostriedkoch riešila škodová komisia a v prípadoch zavinených dopravných nehôd 
predpísala náhradu škody zodpovedným príslušníkom HZS a zamestnancom podľa platnej legislatívy. 
     V rámci údržby meracej a monitorovacej techniky bol vykonávaný preventívny servis automatických 
meteorologických staníc (monitorovanie systému, prevencia vzniku problémov, podpora riešenia 
problémov, jednorázový servis zariadení na mieste inštalácie) na meracích miestach Žiarska chata, Hrubá 
kopa, Ľadové pleso, Solisko, Salatín a Jasná. Preventívny servis bol vykonávaný  na základe zmluvy 
o dielo zo dňa 1.7.2010. 
     V ostatných prípadoch boli prevádzané bežné opravy a údržba prevádzkových zariadení a pracovných 
pomôcok (servis lyží pre záchranárov). 
 
 
     512 - Cestovné 
       
     Náklady na cestovné v roku 2010 predstavujú celkom 19 204,17 €, t.j. index rastu 0,54 v porovnaní s  
minulým rokom. Z uvedenej čiastky predstavujú náklady na zahraničné pracovné cesty 5 049,49 €. 
 
     Náklady na tuzemské pracovné cesty boli v porovnaní s minulým rokom podstatne nižšie - index rastu 
0,54.  
     Podľa  § 16a – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2006 zákona č. 524/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný 
doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31.12.2005, je povinná zúčastniť sa školenia 
a absolvovať preskúšanie podľa uvedeného zákona prvýkrát do 31.12.2007, inak stratí odbornú 
spôsobilosť. Podľa Skúšobného poriadku Horskej záchrannej služby proces obnovenia odbornej 
spôsobilosti nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. Rok 2010 nebol v zmysle platnej legislatívy rokom 
obnovovania odbornej spôsobilosti.  
     Na základe uvedeného a v dôsledku úsporných opatrení boli náklady na tuzemské pracovné cesty  
v hodnotenom období podstatne nižšie v porovnaní s minulým rokom. 
     Tuzemské cestovné náhrady predstavujú náhrady nákladov pri pracovných cestách príslušníkov HZS 
a zamestnancov (školenia, preškolenia, kurzy) v zmysle zákona o cestovných náhradách.  
 
     Plán zahraničných stykov na rok 2010 bol predložený Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov MV 
SR.  Plánované náklady a výdavky na zahraničné pracovné cesty vo výške 6 640 € boli internými 
rozpočtovými opatreniami znížené na 5 049,49 €.   
 
                                                                                                                                                                    

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
512 - Cestovné k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
cestovné náhrady - tuzemské 26 254,89 14 154,68 0,54 
cestovné náhrady - zahraničné 9 231,08 5 049,49 0,55 
Spolu 35 485,97 19 204,17 0,54 

  
 
     V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o zahraničných pracovných cestách príslušníkov 
a zamestnancov Horskej záchrannej služby. 
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     Zahraničné pracovné cesty 
 

P.č. Krajina, Účel  Termín Počet 
Náklady celkom 

  v EUR 
  mesto   počet dní účastník. k 31.12.2010 

1 Maďarsko Prevzatie ceny dobrého susedstva 2.3.2010 2 45,70 
15 Budapešť a porozumenia 1    
2 Poľsko Medzinárodný kurz lavínových a pátracích 15.-19.3.10 2 101,40 
6 Zakopané psov 5     
3 Taliansko Medzinárodný kurz lavínových a pátracích 29.3.-3.4.10 2 204,00 
3 Passo Rolle psov 6     
4 Taliansko Školenie v ľadovcovom a lavínovom teréne 29.3.-3.4.10 3 1  370,96 

3,4,15 Aosta  6     
5 Česká republika Medzinárodný kurz lavínových a pátracích 29.3.-2.4.10 2 116,46 
4 Krkonoše psov 5     
6 Fínsko Linka tiesňového volania 112, Integrovaný 3.-6.5.10 1 90,00 
2 Kuopio záchranný systém, vzdelávanie operátorov 4     
7 Česká republika Medzinárodná zdravotnícka súťaž RLP 27.-30.5.10 3 693,08 
7 Kouty nad Desnou  4     
8 Rakúsko Stretnutie pracovnej skupiny AELS 10.-12.6.10 2 335,00 
12 Innsbruck  3     
9 Poľsko Konferencia Fórum Carpatium  15.-16.9. 2 295,44 

2,15 Krakov  2   
10 Poľsko Privítanie zahraničnej delegácie IKAR-CISA 4. a 10.10 3 30,51 
6 Krakov - letisko na letisku a odvoz na letisko 2   
11 Poľsko 6. stretnutie Sudeto-karpatských lavínových 19.-23.10. 4 427,00 
12 Ustrzyky Gorne služieb 5   
12 Rakúsko Sympózium urgentnej a prednemocničnej 4.-7.11. 3 1 174,32 

13,10 Innsbruck starostlivosti 4   
13 Česká republika Pracovné stretnutie s HS: Praktické skúsenosti 6.-8.12. 3 143,87 
10 Praha zo zahraničia,problémy s uznávaním výcviku 3   
14 Poľsko Školenie pracovníkov Tatran.národ.parku 17.12. 1 21,75 
9 Zakopané s lavínovou tematikou 1   

  SPOLU       5 049,49 
 
 
     513 - Náklady na reprezentačné 
   
     Čerpanie vo výške 2 617,68 € predstavujú náklady na prijatia zahraničných delegácií 2 485,00 € a 
náklady na nákup nealkoholických nápojov a iného občerstvenia na pracovné porady riaditeľa vo výške 
132,68 €. 
     Plán zahraničných stykov na rok 2010 bol predložený Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov MV 
SR. Plánované výdavky a náklady na prijatia zahraničných delegácií vo výške 2 520 € boli internými 
rozpočtovými opatreniami upravené – znížené na 2 485 €. 
     Limit výdavkov na reprezentáciu bol schválený vo výške 300 €. 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
513 - Reprezentačné k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
reprezentačné výdavky riaditeľa 180,92 132,68 0,73 
prijatia zahraničných delegácií 1 575,48 2 485,00 1,58 
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Spolu 1 756,40 2 617,68 1,49 
    Prijatia zahraničných delegácií 
 

P.č. Krajina, Účel  Termín Počet 
Náklady celkom v 

EUR 
  mesto   počet dní zahr.účast. k 31.12.2010 

1 Poľsko Medzinárodný kynologický seminár 1.-6.2.10 7 1 295,00 
1 Česká republika  6   
2 Poľsko Školenie jaskynnej záchrany 4.-6.6.10 4 320,00 
3    3     
3 Taliansko Konferencia a pracovné dni zasadnutia  5.-10.10. 3 870,00 
2  IKAR-CISA 6   

  SPOLU       2 485,00 
 
 
 
     518 - Ostatné služby 
 
     V rámci ostatných služieb vykazujeme celkové náklady za hodnotené obdobie vo výške 144 276,07 €, 
t.j. index rastu 0,86 v porovnaní s  minulým rokom. Uvedené náklady boli vynaložené na tieto účely: 
 
 

  v EUR 

518 - Ostatné služby Skutočnosť k 31.12.2010 
518001 - poštové služby 2 452,84 
518002 - štátne linky 9 331,22 
518003 - miestne okruhy 1,00 
518004 - diaľkové okruhy -2 835,27 
518007 - mobilné telefóny, frekvencie 13 298,71 
518008 - datové siete 7 908,23 
518009 - internet, webhousting 2 681,44 
518010 - sotvér, update 798,77 
518013 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov 8 512,76 
518014 - nájom budov, objektov alebo ich častí 63 624,53 
518015 - nájom prevádz.strojov, prístr.,zariad.,techniky a nár. 221,15 
518019 - školenia, kurzy, semináre 3 139,32 
518021 - propagácia, reklama a inzercia 500,00 
518022 - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 118,16 
518024 - likvidácia, uloženia a odvoz odpadu 3 375,50 
518028 - remeselnícke služby 253,74 
518029 - renovácia tonerov 2 320,20 
518030 - revízie a kontroly zariadení 6 274,40 
518031 - tlačiarenské služby 109,70 
518032 - upratovanie, čistenie, pranie 1 135,44 
518033 - veterinárne služby 4 334,98 
518034 - zmluvné služby inde nezaradené 5 487,80 
518038 - prekladateľské služby 804,80 
518041 - advokátske služby 4 239,56 
518043 - geodetické práce 438,00 
518045 - poradenské služby 8 066,09 
518051 - štúdie, expertízy, posudky 830,99 
518055 - softvér 642,60 
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518059 - kalibrácia alkoholtesterov 184,33 
518064 - stočné 724,50 
518907 - mobilné telefóny, frekvencie -283,36 
518913 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov -4 416,06 
    
   Spolu 144 276,07 

  
 
     Na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo hradené nájomné za prenajaté nebytové 
priestory - garáže pre oblastné strediská Malá Fatra a Slovenský raj, nájomné za prenajaté zastavané 
pozemky pre oblastné stredisko Západné Tatry, prenájom za pozemky na parkovanie pre oblastné 
stredisko Slovenský raj, nájom nebytových priestorov pre oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, 
Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko, nájomné za 
umiestnenie stožiarov a retranslačných staníc Terchová - Chleb, Skalka, Chopok, Kubínska hoľa, Čierny 
váh, nájom za prenajaté pozemky v súvislosti s umiestnením automatických meteorologických staníc 
v Žiari a na Štrbskom plese. 
      Ďalej bolo hradené nájomné sa používanie poštového priečinka pre oblastné stredisko Slovenský raj 
a za používanie kyslíkových fliaš. 
 
     Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení je zabezpečované 
v súlade s § 9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Pre jednotlivé 
organizačné zložky je spracovaný zoznam vyhradených technických zariadení a termíny vykonávania 
odborných prehliadok a skúšok. 
 
     V sledovanom období  sme vykonali pravidelné odborné prehliadky a skúšky vyhradených 
technických zariadení v zmysle platných predpisov. 
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení: 
§ objekty HZS v Slovenskom raji - Čingov a Dedinky (elektrické prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekt HZS v Slovenskom raji - Dedinky (elektroinštalácia a bleskozvod), 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec a infocentrum (elektrické 

prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekt HZS v Hornom Smokovci – riaditeľstvo (elektrické prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekt HZS v Nízkych Tatrách - Jasná (elektrické prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekty HZS v Nízkych Tatrách – Bystrá, Srdiečko (elektrické prenosné spotrebiče a náradie),  
§ objekty HZS v Malej Fatre – Paseky, Príslop, dom HZS Vrátna (elektrická inštalácia a elektrické 

zariadenia nn),  
§ objekty HZS v Malej Fatra – Paseky, Príslop, dom HZS Vrátna  (elektrické prenosné spotrebiče 

a náradie),  
§ objekt HZS vo Veľkej Fatre - Donovaly (elektrická inštalácia a elektrické zariadenia nn), 
§ objekt HZS vo Veľkej Fatre - Donovaly  (elektrické prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekt HZS v Západných Tatrách - Žiar (elektrické prenosné spotrebiče a náradie), 
§ objekt HZS v Západných Tatrách - Zverovka (elektrické prenosné spotrebiče a náradie). 

 
     Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení: 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec a infocentrum (NTL rozvod 

plynu a plynové spotrebiče), 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec (regulačné a odberné meracie 

zariadenie pre kotolňu aj pre byty a prístavbu, NTL domový plynovod pre kotolňu a kuchynku, 
plynová kotolňa vrátane plynových spotrebičov), 
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§ objekt HZS v Hornom Smokovci - riaditeľstvo (regulačné a odberné meracie zariadenie pre 
kotolňu, NTL plynovod, plynová kotolňa vrátane plynových spotrebičov). 

 
     Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení: 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec (odborná prehliadka NTL 

plynovej kotolne, odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni),  
§ objekt HZS v Západných Tatrách - Zverovka (opakovaná vonkajšia odborná prehliadka tlakovej 

nádoby), 
§ objekt HZS v Hornom Smokovci - riaditeľstvo (odborná prehliadka NTL plynovej kotolne, 

odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni).  
 
     V súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov boli 
vykonané kontroly požiarnotechnických zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov) v objektoch HZS: 
 
§ objekt HZS v Slovenskom raji – Čingov, Dedinky, 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec a infocentrum,  
§ objekty HZS v Nízkych Tatrách – Jasná, Čertovica, 
§ objekty HZS v Nízkych Tatrách – Bystrá, Srdiečko, 
§ objekty HZS v Malej Fatre – dom HZS Vrátna, Príslop, Paseky, 
§ objekt HZS vo Veľkej Fatre - Donovaly, 
§ objekt HZS v Hornom Smokovci – riaditeľstvo, 
§ objekty HZS v Západných Tatrách – Žiar, Zverovka. 

 
     V súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na 
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, boli vykonané kontroly komínov a dymovodov 
v objektoch:  
 
§ objekt HZS v Hornom Smokovci - riaditeľstvo,  
§ objekty HZS v Slovenskom raji – Čingov, Dedinky, 
§ objekt HZS vo Vysokých Tatrách – dom HZS Starý Smokovec a infocentrum. 

 
     Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu príslušníkov HZS v súlade s § 161 zákona č. 
315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  
     V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia je 
Horská záchranná služba povinná zabezpečovať rekondičné pobyty vybraným príslušníkom HZS v trvaní 
14 dní nepretržite v kalendárnom roku, pričom rekondičného pobytu je povinný zúčastniť sa príslušník 
HZS, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov a spĺňa podmienky účasti na rekondičnom pobyte v zmysle § 161 zákona č. 315/2001 Z. z. 
v platnom znení. 
     V sledovanom období sa v zariadení Ministerstva obrany SR v Lešti – „Ústav špeciálneho 
zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť“, zúčastnilo rekondičného pobytu 28 príslušníkov HZS 
z plánovaného počtu 36 príslušníkov HZS. Rekondičného pobytu sa nezúčastnili príslušníci, ktorým 
skončil služobný pomer a príslušníci, ktorí nemohli nastúpiť na rekondičný pobyt  zo závažných 
osobných a zdravotných dôvodov. 
     Náklady spojené s účasťou na rekondičných pobytoch za sledované obdobie predstavujú čiastku 
6 929,95 €. 
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6.3.1.3 Osobné náklady 
 
     Osobné náklady v roku 2010 predstavujú celkom 2 325 304,79 €, t.j. index rastu 1,12 v porovnaní s  
minulým rokom.  
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
52 - Osobné náklady k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
521 - Mzdové náklady 1 522 475,30 1 694 002,50 1,11 
524 - Zákonné sociálne poistenie 481 530,00 545 475,39 1,13 
525 - Ostatné sociálne poistenie 0,00 0,00 x 
527 - Zákonné sociálne náklady 80 501,62 85 454,09 1,06 
528 - Ostatné sociálne náklady 332,72 372,81 x 
Spolu 2 084 839,64 2 325 304,79 1,12 

 
 
     521 - Mzdové náklady k 31.12.2010 predstavujú 1 694 002,50 €, t.j. index rastu 1,11 v porovnaní 
s minulým rokom.  
     Z toho mzdové náklady príslušníkov HZS sú vo výške 1 623 936,- € a mzdové náklady zamestnancov 
vo výkone práce vo verejnom záujme  vo výške 68 187,- €.  
 
        Z toho náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 1 879,50 € boli 
čerpané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to najmä na 
vykonávanie nasledovných špecifických úloh:  
§ výkon lyžiarskej služby v oblastnom stredisku Malá Fatra,  
§ odborné práce pre organizačný výbor – medzinárodný kongres ICAR-CISA, 
§ psychologické vyšetrenia v súvislosti s prijímacím konaním a psychologické vyšetrenia pre 

potreby určenia spôsobilosti príslušníkov viesť motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy, 
§ oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
§ meteorologické merania, podávanie informácií o výskyte lavín. 

 
  v EUR 

521 - Mzdové náklady Skutočnosť k 31.12.2010 
 - mzdové náklady príslušníkov - štátna služba 1 623 936,00 
 - mzdové náklady zamestnancov - výkon práce vo verej. záujme 68 187,00 
 - odmeny zamestnancom na základe dohôd o prácach vykon. mimo 1 879,50 
   pracovného pomeru   
   Spolu 1 694 002,50 

 
 
     524 - Zákonné sociálne poistenie – náklady na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a poistné na osobitný účet Ministerstva vnútra SR za služobný úrad (zamestnávateľa) 
v zákonom stanovenej výške evidujeme za hodnotené obdobie v celkovej výške 545 475,39 €, čo 
predstavuje alikvotnú časť vo vzťahu k celkovému objemu čerpaných mzdových prostriedkov.  
 
     527 - Zákonné sociálne náklady – celkové náklady tohto druhu evidujeme vo výške 85 454,09 €, 
z toho náklady na tvorbu sociálneho fondu (povinný prídel vo výške 1 %, ďalší prídel vo výške 0,5 %  
a s účinnosťou od 1.5.2009 ďalší prídel vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých platov - funkčných platov 
a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a zamestnancom na výplatu za kalendárny 
rok/mesiac) vo výške 19 001,84 €,  náklady na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov (65 % pre 
príslušníkov HZS a 55 % pre zamestnancov vo verejnom záujme z ceny jedla stanovenej vo výške 2,99 
€, s účinnosťou od 1.5.2009 vo výške 3,15 €) v celkovej výške 56 435,20 €, náhrada príjmu pri dočasnej 
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pracovnej neschopnosti príslušníkov HZS a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo 
výške 10 017,05 €. V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2004 zamestnávateľ 
vypláca prvých desať dní náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
 

  v EUR 

527 - Zákonné sociálne náklady Skutočnosť k 31.12.2010 
 - tvorba sociálneho fondu 19 001,84 
 - príspevok na stravovanie príslušníkov a zamestnancov 56 435,20 
 - dočasná práceneschopnosť 10 017,05 
   Spolu 85 454,09 

 
 
     528 – Ostatné sociálne náklady - náklady na doplnkové dôchodkové poistenie predstavujú čiastku 
372,81 €. Výška príspevku zamestnávateľa pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme bola 
stanovená v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2009 v znení neskorších dodatkov, a to 2 % z objemu 
zúčtovaných miezd zamestnancov.  
              
     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 
127, z toho je 104 záchranárov. Evidenčný počet zamestnancov HZS vo výkone práce vo verejnom 
záujme je k poslednému dňu hodnoteného obdobia 12. 
 
     Každý príslušník HZS pred vstupom do služobného pomeru preukázal predpoklady pre vykonávanie 
štátnej služby podľa Zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov. Každý zamestnanec HZS pred vstupom do pracovného pomeru preukázal predpoklady pre 
vykonávanie prác vo verejnom záujme podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom 
záujme.  
     V priebehu hodnoteného obdobia bol ukončený služobný pomer s 18-timi príslušníkmi HZS v zmysle 
§ 61 Zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, z toho 16 požiadalo o výsluhový 
dôchodok. Dvaja príslušníci ukončili služobný pomer z dôvodu skončenia zastupovania počas 
práceneschopností príslušníkov v stálej štátnej službe. Štyri príslušníčky odišli v priebehu hodnoteného 
obdobia na materskú dovolenku, z toho jednej príslušníčke sa materská dovolenka v priebehu 
hodnoteného obdobia skončila a následne požiadala o čerpanie rodičovskej dovolenky. Jeden príslušník 
bol preradený.  
     Celkom bolo prijatých 20 príslušníkov HZS a 2 zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, 
z toho 10 príslušníkov na novovytvorené miesta obsadené od 1.5.2010.  
     Dvom zamestnancom vo výkone práce vo verejnom záujme bol úväzok skrátený. 
     Prehľad o pohyboch je nasledovný: 
- na riaditeľstvo HZS boli prijaté 2 príslušníčky do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas 

materskej dovolenky príslušničiek v stálej štátnej službe – jedna na funkciu odborného referenta na 
ekonomickom oddelení , jedna na funkciu manažéra právneho oddelenia,  

- na Operačné stredisko tiesňového volania bola prijatá 1 príslušníčka do dočasnej štátnej služby na 
zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti a následne materskej dovolenky na funkciu 
operátora, 

- na oblastné stredisko Vysoké Tatry boli prijatí 3 príslušníci na novovytvorené miesta s funkciou 
záchranár a 1 zamestnankyni vo funkcii upratovačka bol od 1.1.2010 skrátený úväzok z 0,73 na 0,5, 

- na oblastné stredisko Nízke Tatry boli prijatí 2 príslušníci na uvoľnené miesta na funkciu záchranár 
a 2 príslušníci na novovytvorené miesta na funkciu záchranár, 

- na oblastné stredisko Západné Tatry boli prijatí 2 príslušníci na uvoľnené miesta na funkciu záchranár 
(z toho 1 miesto sa uvoľnilo z dôvodu preradenia príslušníka na Školiace stredisko) a 2 príslušníci na 
novovytvorené miesta na funkciu záchranár, 

- na oblastné stredisko Malá Fatra boli prijatí 2 príslušníci na uvoľnené miesta na funkciu záchranár a 1 
príslušník na novovytvorené miesto na funkciu záchranár, 1 zamestnankyni vo funkcii upratovačka 
bol od 1.3.2010 skrátený úväzok z 1,0 na 0,6, 
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- na oblastné stredisko Veľká Fatra boli prijatí 2 príslušníci na uvoľnené miesta na funkciu záchranár 
a 1 príslušník na novovytvorené miesto na funkciu záchranár, prijatá bola aj 1 zamestnankyňa na 
výkon práce vo verejnom záujme na čiastočný (0,2) úväzok na funkciu upratovačky, 

- na oblastné stredisko Slovenský raj bol prijatý 1 príslušník na novovytvorené miesto na funkciu 
záchranár a 1 zamestnankyňa na výkon práce vo verejnom záujme na čiastočný (0,2) úväzok na 
funkciu upratovačky, 

- na Školiace stredisko HZS bol preradený 1 príslušník z oblastného strediska Západné Tatry na 
uvoľnené miesto na funkcii záchranár. 

 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 */ 

Plán 
schválený 

Plán 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 */ 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/c d/a 
plánovaný počet príslušníkov HZS 120 118 128 127 99,22 1,06 
počty zamestnancov vo verejnom záujme 10 8 8 12 150,00 1,20 
spolu 130 126 136 139 102,21 1,07 

   */ evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12. 
 
 

 
 
Ukazovateľ 

Počet 
príslušníkov 

HZS 
k 31.12.2010 

Počet 
zamestnancov vo verejnom 

záujme 
k 31.12.2010 

 
 

SPOLU 

evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.2010 127 12 139 
priemerný evidenčný počet prepočítaný 124,4 7,5 131,9 
priemerný evidenčný počet vo FO 124,4 12 136,4 

 
     Plánovaný počet zamestnancov podľa Organizačného poriadku Horskej záchrannej služby je 151. 
 
 

 
Počet zamestnancov organizácie spolu 

stav 
k 31.12.2009 

stav 
k 31.12.2010 

index 
rastu 

priemerný evidenčný počet prepočítaný 125,34 124,4 0,99 
evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12.2009 130 139 1,07 

 
 
     S účinnosťou od 1.1.2008 upravuje pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie príslušníkov HZS zákon 
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákony č. 552/2003 
Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom 
záujme upravujú pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom 
záujme. Odmeňovanie príslušníkov HZS a zamestnancov sa ďalej riadi internými pokynmi riaditeľa HZS 
a Kolektívnou zmluvou na rok 2009 v znení dodatkov k nej.  
      
     Priemerný mesačný služobný príjem príslušníkov Horskej záchrannej služby dosiahol 
v hodnotenom období sumu 968,35 € a priemerný plat zamestnancov vo výkone práce vo verejnom 
záujme sumu 660,65 €. Uvedený priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny a príplatky za 
služobnú a pracovnú pohotovosť.  
 
 

 
Priemerná mzda/príjem v € 

Stav 
k 31.12.2010 

príslušníci HZS 968,35 
zamestnanci vo verejnom záujme 660,65 
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 6.3.1.4     Dane a poplatky 
      
     Celkové náklady na dane a poplatky za hodnotené obdobie evidujeme vo výške 3 754,38 €, t.j. index 
rastu 0,97 v porovnaní s  minulým rokom. V rámci tejto skupiny nákladov boli hradené miestne 
a správne poplatky, nákup kolkov, daň z nehnuteľností a pod.  
 
 
6.3.1.5     Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0,00 0,00 x 
542 - Predaný materiál 0,00 0,00 x 
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 1,66 x 
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 41,00 x 
546 - Odpis pohľadávky 776,74 1 521,22 1,96 
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 43 555,11 37 473,95 0,86 
549 - Manká a škody 0,00 4 462,41 x 
Spolu 44 331,85 43 500,24 0,98 

        
 
     Podrobnejší rozpis iných ostatných nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:    
      

  v EUR 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Skutočnosť k 31.12.2010 
548001 - konkurzy a súťaže 4 000,00 
548003 - poistné okrem dopravných prostriedkov 5 585,69 
548005 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 7 854,73 
548006 - neplnenie podielu ZPS 2 547,00 
548010 - členské príspevky do medzinárod. organizácií 845,00 
548011 - náhrady externým lekárom 9 711,58 
548012 - náhrady inde nezaradené 6 929,95 
    
   Spolu 37 473,95 

 
 
     Poistenie majetku – náklady na poistenie majetku, ktorý má Horská záchranná služba v správe, boli 
za rok 2010 vo výške 1 032,58 €. Spôsob a výška poistenia majetku: 

a/   riziko: škody spôsobené živelnou udalosťou 
            riziko: škody spôsobené odcudzením stavebných súčastí 

- súbor budov do výšky poistnej sumy 1 341 106,83 € 
- súbor stavieb do výšky poistnej sumy 28 016,94 € 

      b/    riziko: škody spôsobené živelnou udalosťou 
riziko: škody spôsobené odcudzením s prekonaním prekážky 
- súbor energetických a hnacích strojov do výšky poistnej sumy 10 000,- € 
- súbor pracovných strojov a zariadení do výšky poistnej sumy 4 000,- € 
- súbor prístrojov a zvlášt. tech. zariadení do výšky poistnej sumy 15 000,- € 
- ostatné zariadenia (inventár) do výšky poistnej sumy 6 400,- € 
- súbor drobného dlhodobého hmotného majetku do výšky poistnej sumy 2 036,- € 
- súbor drobného hmotného majetku do výšky poistnej sumy 30 000,- € 
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     Úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na záchrannej činnosti na základe 
písomnej dohody s HZS v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení 
neskorších predpisov, predstavuje v hodnotenom období čiastku 3 610,36 €. 
 
     Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia predstavuje 
v hodnotenom období čiastku 2 443 €. 
      
     Lekárske prehliadky – v súlade so zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Pokynom riaditeľa HZS č. 31/2009 zo dňa 1. septembra 2009 o vykonávaní lekárskych 
prehliadok príslušníkov Horskej záchrannej služby v súvislosti s výkonom štátnej služby absolvovalo 
v sledovanom období  23 príslušníkov HZS vstupnú lekársku prehliadku, 1 príslušník HZS absolvoval 
mimoriadnu lekársku prehliadku a 14 príslušníkov HZS absolvovalo výstupnú lekársku prehliadku. 
V roku 2010 sa preventívnej lekárskej prehliadky zúčastnilo 100 príslušníkov HZS. 
 Náklady spojené s vykonanými lekárskymi prehliadkami za sledované obdobie predstavujú sumu 
9 711,58 €. 

 
 
6.3.1.6    Odpisy, predaný majetok a opravné položky z prevádzkovej  
               a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia 
 

   v EUR 

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. činnosti skutočnosť skutočnosť index 
       a finanč. činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
551 - Odpisy dlhodob. nehmot. a dlhodob. hmoného majetku 392 942,94 357 719,63 0,91 
552 - Tvorba zákonných rezerv 96 066,46 95 261,92 0,99 
553 - Tvorba ostatných rezerv 5 240,00 0,00 0,00 
558 - Tvorba ostatných oprav. položiek z prevádz. činnosti 1 161,79 1 009,98 0,87 
Spolu 495 411,19 453 991,53 0,92 

 
 
     551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku - celková výška odpisov 
z dlhodobého majetku v roku 2010 predstavuje 357 719,63 €.    
 
     Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných 
odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému majetku.          
     Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé 
eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná.  
     Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania a predpokladaného 
priebehu jeho opotrebenia. 
     Dlhodobý hmotný majetok sa zaraďuje do odpisových skupín podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia 
produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 a podľa 
Opatrenia Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácie stavieb.  
V roku 2010 sa pre odpisovanie dlhodobého majetku využívali odpisové sadzby a predpokladaná doba 
užívania stanovené v zákone č. 595/2003 O daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 26 a § 
27): 
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Odpisová 
skupina 

Doba odpisovania 
v rokoch 

Ročná odpisová 
sadzba 

1 4 roky 25 % 
2 6 rokov 16,7 % 
3 12 rokov 8,4 % 
4 20 rokov 5 % 

 
     Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje 5 rokov od jeho obstarania najviac do výšky vstupnej ceny 
a technické zhodnotenie tohto majetku sa odpisuje 5 rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania. 
     Drobný nehmotný majetok do 2 400,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
     Drobný hmotný majetok do 1 700,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. 
   
     552 – Tvorba zákonných rezerv vo výške 95 261,92 € predstavuje náklady na nevyčerpané 
dovolenky príslušníkov HZS a zamestnancov za rok 2010 vrátane poistného a príspevkov do poisťovní.  
 
     558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške 1 009,98 € 
predstavuje opravné položky k tým pohľadávkam, ktoré boli pred zavedením meny euro vystavené 
v EUR a po zavedení meny euro vznikol kurzový rozdiel. 
 
      
6.3.1.7     Finančné náklady 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
56 - Finančné náklady k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
563 - Kurzové straty 988,38 2 128,40 2,15 
568 - Ostatné finančné náklady 420,47 6 154,00 14,64 
Spolu 1 408,85 8 282,40 5,88 

 
 
     V rámci ostatných finančných nákladov najvýraznejšiu položku predstavujú náklady na havarijné 
poistenie služobných motorových vozidiel vo výške 3 611,28 € – poistenie šiestich služobných 
motorových vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné cesty.  
 
 
6.3.1.8     Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmu 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
588 - Náklady z odvodu príjmov 296 319,47 187 323,69 0,63 
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 64 838,09 83 967,96 1,30 
Spolu 361 157,56 271 291,65 0,75 

      
     588 – Náklady z odvodu príjmov vo výške 187 323,69 € predstavujú predpis odvodu príjmov do 
rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v roku 2010 do výnosov. 
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     589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov vo výške 83 967,96 € predstavujú predpis budúceho 
odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom roku 
2010. Náklady boli upravené o opravné položky k pohľadávkam.  
 
 
6.3.2  Výnosy 
 
     Celkové výnosy z hlavnej činnosti organizácie za rok 2010 predstavujú 3 663 390,73 €, čo je 
v porovnaní s  minulým rokom index rastu 0,96.   
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
Výnosy z hlavnej činnosti k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 208 629,27 202 894,95 0,97 
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 183 515,22 49 500,05 0,27 
65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. 85 324,84 114 649,12 1,34 
       a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíš.       
66 - Finančné výnosy 3 997,32 0,01 x 
67 - Mimoriadne výnosy 1 659,70 0,00 x 
68 - Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štát. RO a PO 3 329 326,99 3 296 346,60 0,99 
Celkom 3 812 453,34 3 663 390,73 0,96 

 
 
6.3.2.1    Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
     Tržby za vlastné výkony boli dosiahnuté vo výške 202 894,95 €, čo predstavuje index rastu 0,97 
v porovnaní s  minulým rokom. 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar k 31.12.2008 k 31.12.2009 rastu 
  a b b/a 
602 - Tržby z predaja služieb 208 629,27 202 894,95 0,97 
Spolu 208 629,27 202 894,95 0,97 

      
 
     V rámci tržieb z predaja služieb boli účtované tržby za záchrannú činnosť v horských oblastiach 
v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, za 
zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach na základe 
podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení, tržby za asistencie pri 
športových a iných podujatiach, za školenia, odstrel lavín a tržby z ubytovacie služby.  
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     Prehľad o finančnom objeme výnosov pre jednotlivé činnosti HZS uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

  v EUR 

602 - Tržby z predaja služieb Skutočnosť k 31.12.2010 
602004 - za ubytovacie služby 511,14 
602009 - za lyžiarske služby 27 312,42 
602010 - za záchrannú činnosť 151 228,35 
602011 - za asistencie pri športových a iných podujatiach 9 656,86 
602014 - za služby inde nezaradené 14 186,18 
   Spolu 202 894,95 

      
 
     Dňa 8. novembra 2005 bol prijatý zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Uvedená novela zákona s účinnosťou od 1.7.2006 zmenila § 
11, ods. 2, písm. e/ v tom zmysle, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná uhradiť 
horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. To 
znamená, že od 1.7.2006 HZS fakturuje všetky náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo 
pátraním, nie iba v prípade porušenia povinností podľa § 11, ods. 2, písm. a/ až d/.  
     Zákonom č. 519/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa v článku VII. s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil aj zákon č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v tom zmysle, že z § 11, ods.2 písm. e) boli vylúčené fyzické 
osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. 
     Vzhľadom na legislatívne zmeny a skutočnosť,  že počet zásahov z dôvodu nižšej úrazovosti 
v horských oblastiach klesá, je ťažko predpokladať tržby za záchrannú činnosť.  
     Tržby za výkon lyžiarskej služby a záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov 
osobných horských dopravných zariadení je tiež ovplyvnený počtom zásahov a snehovými podmienkami 
v zimnej sezóne. 
     Výkon ostatných činností HZS realizujeme na základe objednávok od iných subjektov. 
 
 
6.3.2.2  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
 
     Skutočne dosiahnuté ostatné výnosy za rok 2010 predstavujú 49 500,05 €.  
  

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
641 - Tržby z predaja DNM a DHM 360,00 0,00 x 
642 - Tržby z predaja materiálu 9,10 0,00 x 
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 930,74 3 014,04 3,24 
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00 x 
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 182 215,38 46 486,01 0,26 
Spolu 183 515,22 49 500,05 0,27 
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  v EUR 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Skutočnosť k 31.12.2010 
648002 - z prenajatých priestorov 1 663,44 
648006 - z náhrad z poistného plnenia 1 438,11 
648007 - z dobropisov 7 820,91 
648008 - z vratkov 12,73 
648009 - z predpísaných náhrad za škody 6 203,38 
648018 - príjmy inde nezaradené 386,81 
648100 - výnosy z bežných transferov-mimorozpočtové 28 960,63 
   Spolu 46 486,01 

 
 
6.3.2.3 Zúčtovanie rezerv, opravných položiek z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
   

   v EUR 

65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. skutočnosť skutočnosť index 
       a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
652 - Zúčtovanie zákon. rezerv z prevádz. činnosti 70 607,08 96 066,46 1,36 
653 - Zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. činnosti 11 001,81 5 240,00 0,48 
658 - Zúčtovanie ost. opravných položiek z prevádz. činnosti 3 715,95 13 342,66 3,59 
Spolu 85 324,84 114 649,12 1,34 

 
 
     652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti -  na uvedenom účte bolo účtované 
použitie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2009 vo výške 70 925,68 €  
a zrušenie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2009 vo výške 25 140,78 €. 
 
     653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo zaúčtované 
použitie rezervy na nevyfakturované energie vo výške 2 929,37 € a zrušenie vytvorenej ostatnej rezervy 
na nevyfakturované energie k 31.12.2009 vo výške 2 310,63 €. 
 
     658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo 
zúčtované zrušenie opravných položiek k pohľadávkam vo výške 9 542,22 € a zrušenie opravnej položky 
k vyradenému dlhodobému majetku vo výške 3 800,44 €. 
 
 
6.3.2.4     Finančné výnosy 
    

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
66 - Finančné výnosy k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
663 - Kurzové zisky 3 997,32 0,01 x 
Spolu 3 997,32 0,01 x 
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6.3.2.5     Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  
                v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 
      

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 
68 - Výnosy z transf. a rozpoč. príjmov v štát. RO a PO k 31.12.2009 k 31.12.2010 rastu 
  a b b/a 
681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR 2 959 668,23 2 962 888,05 1,00 
682 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR 320 041,38 288 571,67 0,90 
683 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. VS 2 477,87 0,00 x 
684 - Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. VS 39 204,28 37 595,00 0,96 
687 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. mimo VS 5 220,29 4 066,76 0,78 
688 - Výnosy z kapitál. transf. od ost. subj. mimo VS 2 714,94 3 225,12 1,19 
Spolu 3 329 326,99 3 296 346,60 0,99 

 
 
     681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 2 962 888,05 € predstavujú 
čerpanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa 2 960 514,12 € a bezodplatne 
nadobudnutý majetok na základe zmlúv o prevode správy majetku štátu – zvieratá (psy) vo výške 1 009,- 
€ a zásoby (pyrotechnický materiál) vo výške 1 364,93 €.   
 
     682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 288 571,67 € predstavujú 
zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
 
     684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 37 595 
€ predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov od 
ostatných subjektov verejnej správy. 
 
     687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu vo výške 
4 066,76 € predstavujú zúčtovanie nákladov v súvislosti s čerpaním účelového finančného daru na 
základe darovacej zmluvy vo výške 1 003,59 €, zúčtovanie bezodplatne nadobudnutého majetku na 
základe darovacích zmlúv vo výške 1 289,84 €, zúčtovanie nákladov v súvislosti s čerpaním prijatého 
poistného plnenia vo výške 1 773,33 € (§ 23 ods. 1. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
 
     688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu vo výške 
3 225,12 € predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstarané z prostriedkov od 
ostatných subjektov mimo verejnú správu. 
 
 
 
6.3.3    Hospodársky výsledok 
 
     Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2010 sme vykázali hospodársky výsledok – stratu za hlavnú činnosť 
vo výške 63 158,55 €. Uvedený hospodársky výsledok bol predovšetkým ovplyvnený:  

- zaúčtovaním nákladov na odpisy dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov 
v období, keď naša organizácia bola príspevkovou organizáciou, t.j. do 31.12.2007, do nákladov 
boli zaúčtované odpisy uvedeného dlhodobého majetku  v celkovej výške 28 327,84 €, 

- znížením stavu skladových zásob oproti roku 2009 o 21 183,70 €. 
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6.4   Záväzky zo sociálneho fondu 
 

   v EUR 

  rozpočet skutočnosť % 
Položka 2010 k 31.12.2010 plnenia 
  a b b/a 
A/ ZDROJOVÁ ČASŤ       
  zostatok fondu k 1.1.2010 4 686,98 4 686,98 100,00 
  1. povinný prídel - 0,8 %  (od 1.4. - 1 %) 15 508,34 15 776,89 122,53 
  2. ďalší prídel  (od 1.4. - 0,25 %) 3 157,80 3 224,95  0,00 
  3. ostatné zdroje 0,00 0,00 x 
  zdroje spolu 23 353,12 23 688,81 101,44 
        
B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ       
  1. príspevok na stravovanie 8 100,00 8 599,50 106,17 
  2. príspevok na regeneráciu pracovnej sily 1 128,63 1 394,17 123,53 
      pri životných a pracovných výročiach       
  3. príspevok pri narodení dieťaťa 331,90 331,90 100,00 
  4. sociálna výpomoc 199,16 0,00 x 
  5. príspevok na regeneráciu pracovnej sily 9 111,43 7 633,16 83,78 
  6. príspevok na dopln. dôchodk. poistenie 4 482,00 3 640,38 81,22 
  7. ostatné výdavky 0,00 0,00 x 
  výdavky spolu 23 353,12 21 599,11 92,49 
        
ZOSTATOK k 31.12.2010 0,00 2 089,70 x 

    
     Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu realizujeme v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle “Zásad pre tvorbu a použitie finančných 
prostriedkov sociálneho fondu”, ktoré sú prílohou Kolektívnej zmluvy na rok 2009 v znení neskorších 
dodatkov. 
     Povinný prídel do sociálneho fondu sme vytvárali vo výške 0,8 %, s účinnosťou od 1.4.2010 povinný 
prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0,25 %  zo súhrnu hrubých platov - funkčných platov 
a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a zamestnancom na výplatu za kalendárny 
rok/mesiac. 
     Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici, ktorého 
zostatok k 31.12.2010 je 2 089,70 €. 
  
 
 
6.5     Následné finančné kontroly 
 
     Podľa poverenia č. 3-2/2221-664/PZ-15/61 zamestnanci Správy finančnej kontroly Košice vykonali 
v čase od 7.5.2010 do 20.7.2010 vládny audit zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti 
finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi. Auditovaným obdobím 
boli roky 2007 až 2009. 
     Dňa 19.7.2010 bola vypracovaná správa z vládneho auditu, kde v rámci nedostatkov bolo 
konštatované, že vykonaným vládnym auditom boli zistené 4 nedostatky – závažnosť nedostatku stredná. 
V troch prípadoch bolo zistené nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov, čo je podľa § 31 ods. 
1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov porušenie finančnej disciplíny. V jednom prípade bolo 
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zistené nedodržanie ustanovení § 22 a § 24 zákona č. 523/2004 Z.z.. Na základe uvedených nedostatkov 
nebola Horskej záchrannej službe uložená žiadna sankcia. 
     Odporúčania uvedené v správe z vládneho auditu boli zohľadnené v prijatých opatreniach na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli dňa 4.8.2010 písomne oznámené Správe 
finančnej kontroly. V termíne do 10.9.2010 bola predložená písomná správa o splnení opatrení na 
nápravu nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku. 
 
 
 
6.6   Stav pohľadávok a záväzkov 
         

                                                                                                                                                                          v EUR  

Pohľadávky – podľa súvahy  skutočnosť 
k 31.12.2009 

skutočnosť 
k 31.12.2010 index rastu 

 a b b/a 
311 – Odberatelia 0,00 0,00 x 
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 0,00 x 
316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočt. príjmov 88 893,06 118 963,09 1,34 
335 – Pohľadávky voči zamestnancom 6 194,30 3 523,11 0,57 
378 – Iné pohľadávky 342,30 2 835,27 8,28 
Spolu 95 429,66 125 321,47 1,31 
 
                                                                                                                                                 V EUR 

Krátkodobé pohľadávky  Stav k 31.12.2010 z toho: 
po lehote splatnosti 

316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 118 963,09 104 331,51 
335-Pohľadávky voči zamestnancom 3 523,11 86,34 
378-Iné pohľadávky 2 835,27 0,00 
Spolu 125 321,47 104 417,85 
 
          Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 125 321,47 € evidujeme pohľadávky po lehote 
splatnosti 104 417,85 €. 
     V troch prípadoch bolo vymáhanie pohľadávok postúpené právnikovi HZS, v 54-roch prípadoch bolo 
vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, 
v ostatných prípadoch boli odberateľom zaslané upomienky. 
 
     316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 
     Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 118 963,09 € evidujeme 
pohľadávky po lehote splatnosti 104 331,51 € v prevažnej miere za záchrannú činnosť v horských 
oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 
v dvoch prípadoch za školenia uskutočnené Školiacim strediskom HZS, v troch prípadoch za poplatok 
z omeškania, v jednom prípade za refakturáciu nákladov záchrannej činnosti v rámci integrovaného 
záchranného systému, v štyroch prípadoch za asistencie pri športových podujatiach rôzneho druhu, 
v jednom prípade inšpekčné a pohotovostné ubytovanie a v piatich prípadoch za refakturáciu nákladov 
na leteckú techniku. 
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 523,11 €, z toho v lehote splatnosti vo výške 3 436,77 € 
sú pohľadávky za predpísané náhrady škôd voči príslušníkom HZS a zamestnancom na základe 
rozhodnutí riaditeľa HZS a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody a pohľadávky voči 
príslušníkom HZS a po lehote splatnosti vo výške 86,34 € sú pohľadávky za telefónne poplatky.  
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      378 – Ostatné pohľadávky 
     Ostatné pohľadávky vo výške 2 835,27 € predstavujú pohľadávky voči príslušníkom HZS 
a zamestnancom za telefónne poplatky za obdobie 12/2010 (zrážka zo služobných príjmov a platov), 
ktoré sú v lehote splatnosti.  
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      v EUR 
Krátkodobé záväzky – podľa súvahy  skutočnosť 

k 31.12.2009 
skutočnosť 

k 31.12.2010 
index rastu 

 a b b/a 
321 – Dodávatelia  17 861,77 55 691,63 3,12 
324 – Prijaté preddavky 0,00 0,00 x 
326 – Nevyfakturované dodávky 2 585,81 1 822,78 0,70 
331 – Záväzky voči zamestnancom 122 115,61 146 667,41 1,20 
336 – Zúčtovanie s inštitúc. sociál. zabezpečenia     74 555,60 90 062,59 1,21 
342 – Ostatné priame dane 17 872,35 22 606,86 1,26 
343 – Daň z pridanej hodnoty 0,00 0,00 x 
372 – Transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo VS 0,01 0,00 x 
379 – Iné záväzky 1 320,02 1 717,03 1,30 
Spolu 236 311,17 318 568,30 1,35 
    
     Krátkodobé záväzky na účtoch zúčtovacích vzťahov súvisia v prevažnej miere s vyúčtovaním miezd 
a odvodov do poistných fondov za mesiac 12/2010. Po lehote splatnosti je evidovaná jedna dodávateľská 
faktúra vo výške 17 871 € za integrovaný systém pre prepojenie SK a PL GIS horskej záchrany, ktorý sa 
obstaral v rámci implementácie mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického 
informačného systému horskej záchrany – 1. časť“.  
 
      
 
6.7   Finančný majetok 

 
                                                                                                                                           v Sk 

Finančné účty Stav k 31.12.2010 
211 - Pokladnica 0 
213 - Ceniny 17,02 
221 – Bankové účty spolu 263 143,59 
z toho:     
     bežný účet – depozitný  261 053,89 
     bežný účet – účet sociálneho fondu   2 089,70 
Spolu 263 160,61 

      
 
 
6.8   Projekt „Slúžime životu...“ 
 
 
6.8.1   Cieľ projektu 
 
     Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (grantu) na realizáciu projektu 
slovenskej rozvojovej pomoci č. SAMRS/2008/01/03 zo dňa 27.2.2009 začala Horská záchranná služba 
implementovať projekt „Slúžime životu...“. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti v horských 
oblastiach Srbska prostredníctvom posilnenia kapacít všetkých relevantných organizácií poskytujúcich 
horskú záchranu v Srbskej republike. 
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6.8.2 Plnenie aktivít podľa harmonogramu realizácie projektu 
 
     Projekt „Slúžime životu...“ sa implementoval od 1. marca 2009 do 30. apríla 2010. Možno 
konštatovať, že implementácia projektu prebehla v súlade s harmonogramom a ukazovateľmi projektu.   
     Podľa harmonogramu realizácie projektu sa v priebehu roka 2010 realizovali tieto aktivity projektu:  
 
§ Aktualizácia projektových web-stránok - informácie o spolupráci v rámci tohto projektu 

a SlovakAide sú na www.hzs.sk a www.gss.org.yu prístupné od apríla 2009 a do ukončenia 
projektu boli priebežne aktualizované. 

§ Príprava a vydanie propagačných materiálov - v januári 2010 boli vytlačené propagačné 
materiály (plagáty). Vo februári a marci 2010 sa pripravili a následne v apríli 2010 vydali ďalšie 
propagačné materiály (letáky), ktoré slúžia na rozdávanie v turistických a lyžiarskych centrách, 
horských chatách a pod.  

§ Príprava a realizácia zimného školenia pozemnej záchrany - v januári 2010 pokračoval 
partner projektu v nákupe potrebného záchranárskeho materiálu. V tom istom období pozval 
miestny projektový manažér záchranárov z Planinarskeho Savezu Srbije a iných relevantných 
záchranárskych organizácií, ktorí prejavili záujem o školenie, prednostne však tých, ktorí sa 
zúčastnili letného školenia pozemnej záchrany. Súčasne sa spomedzi nich vybralo 10 
potenciálnych projektových koordinátorov/manažérov, ktorí sa zúčastnili školenia o projektovom 
cykle a možnostiach zapojenia sa do rôznych grantových schém (súčasť zimného školenia 
pozemnej záchrany). Zimné školenie pozemnej záchrany sa organizačne pripravovalo od januára 
do marca 2010. Realizovalo sa v termíne  4. – 13. 3. 2010. Viedlo ho šesť slovenských lektorov 
v spolupráci s dvoma srbskými lektormi. Spolu sa vyškolilo 22 záchranárov. Po úspešnom 
ukončení školenia dostali účastníci celosvetovo akceptovateľné certifikáty. Logistiku školenia 
zabezpečil projektový manažér v spolupráci s miestnym projektovým manažérom a celým 
projektovým tímom. 

§ Manažment a monitoring projektu, podávanie správ 
Priebežná správa č. 4 za obdobie 1. 10. – 31. 12. 2009 bola predložená 8. 1. 2010. 
Priebežná správa č. 5 za obdobie 1. 1. – 31. 3. 2010 bola predložená 8. 4. 2010. 
Záverečná správa za obdobie 1. 3. 2009  – 30. 4. 2010 bola predložená 24. 5. 2010. 

 
 
6.8.3 Čerpanie rozpočtu 
 

        v EUR 

                  

funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky rozpočet rozpočet skutočnosť % 

klasif. položka       2010 2010 k  plnenia 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2010   

          a b c c/b 

01.2.1. 625003 72c 05T03   na úrazové poistenie 0 0,00 76,20 x 

01.2.1. 631002 72c 05T03   zahraničné 0 0,00 4 999,51 x 

01.2.1. 632003 72c 05T03   poštové a telekomunikačné služby 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 633006 72c 05T03   všeobecný materiál 0 0,00 434,97 x 

01.2.1. 634001 72c 05T03   palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 0 0,00 117,69 x 

01.2.1. 637005 72c 05T03   špeciálne služby 0 0,00 3 820,95 x 

01.2.1. 637007 72c 05T03   cestovné náhrady 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 637012 72c 05T03   poplatky a odvody 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 637027 72c 05T03   odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0 0,00 9 552,80 x 

01.2.1. 649001 72c 05T03   transfery do zahraničia-zahraničnej vláde 0 0,00 0,00 x 

01.2.1. 649002 72c 05T03   transfery neziskovej právnickej osobe 0 0,00 6 865,68 x 

01.2.1. 600 72c 05T03 Bežné výdavky - celkom (grant Srbsko) 0 0,00 25 867,80 x 

    

http://www.hzs.sk
http://www.gss.org.yu
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     V rámci čerpania mimorozpočtových prostriedkov s kódom zdroja „72c“ boli hradené výdavky 
v súvislosti s realizáciou projektu „Slúžime životu ...“ v celkovej výške 25 867,80 € na základe Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (grantu) na realizáciu projektu slovenskej rozvojovej 
pomoci č. SAMRS/2008/01/03 zo dňa 27.2.2009. 
 
 
6.8.4   Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 

číslo názov účtu skutočnosť 
účtu k 31.12.2010 

501 spotreba materiálu 552,66 
50 Spotrebované nákupy 552,66 

512 cestovné 4 999,51 
518 ostatné služby 3 928,80 
51 Služby 8 928,31 

521 mzdové náklady 9 552,80 
524 zákonné sociálne poistenie 76,20 
52 Osobné náklady 9 629,00 

548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 6 865,68 
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 6 865,68 

568 ostatné finančné náklady  
56 Finančné náklady  

  Náklady celkom 25 975,65 
683 Výnosy z bežných transf. od ost.subj. VS 25 867,80 
68 Výnosy z bež. transf. a rozp. príj. v štát. RO a PO 25 867,80 

  Výnosy celkom 25 867,80 
     
  Hospodársky výsledok - 107,85 

 
 
     V rámci projektu „Slúžime životu“, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (grantu) na realizáciu projektu slovenskej rozvojovej pomoci č. SAMRS/2008/01/03 zo dňa 
27.2.2009 boli na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici poskytnuté v priebehu hodnoteného 
obdobia dve priebežné splátky vo celkovej výške 22 653,53 €. 
     Z prijatých splátok bola v zmysle podpísanej zmluvy partnerovi v Srbsku poskytnutá čiastka 6 865,68 
€ na plnenie aktivít v rámci projektu. 
 
 
 
6.9 Mikroprojekt „Prepojenie slovenského a poľského geografického        
        informačného systému horskej záchrany – prvá časť“ 
 
 
6.9.1   Cieľ projektu 
 
     Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/I/061 zo dňa 1.4.2010 a na 
základe schváleného rozpočtu začala Horská záchranná služba implementovať mikroprojekt „Prepojenie 
slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť“. 
Mikroprojekt sa realizuje z prostriedkov fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.  
     Cieľom mikroprojektu, ktorý sa implementoval od apríla 2010 do januára 2011, bolo:   
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§ Prijatie know-how od poľského partnera a vytvorenie kompatibilného geografického 
informačného systému horských oblastí u žiadateľa mikroprojektu. 

§ Sprevádzkovanie a  overenie funkčnosti novovytvoreného kompatibilného geografického 
informačného systému horských oblastí v systémoch žiadateľa a partnera projektu.  

§ Príprava podkladov pre prípravu nového spoločného projektu HZS a TOPR na základe 
aktuálnych potrieb záchranárov a možností informačných systémov.  

 
 
6.9.2 Plnenie aktivít podľa harmonogramu realizácie projektu 
 
     V rámci projektu sa postupne zrealizovali všetky plánované aktivity: 
§ Začiatok realizácie mikroprojektu - v období od 1. 4. do 30. 6. 2010 sa projekt začal  

implementovať, v apríli a máji 2010 boli určení všetci členovia projektového tímu a experti, s 
ktorými podpísal prijímateľ mandátne zmluvy. 

§ Obstaranie dodávateľa systému GIS - od apríla 2010 sa v rámci tejto aktivity začalo verejné 
obstarávanie dodávateľa systému GIS. 

§ Pracovná cesta expertov na GIS - v dňoch 1. – 2. 6. 2010 sa zrealizovala aktivita „Pracovná 
cesta expertov na GIS“. Správa z pracovnej cesty bola predložená v rámci finančného 
vyúčtovania monitorovacej správy č. 1. 

§ Vytvorenie systému GIS - táto aktivita sa realizovala od júla do októbra 2010. V rámci nej sa 
zhromaždili požiadavky slovenskej a poľskej strany na systém GIS a experti vytvorili súbor 
možných problémov a rizík, ktoré má informačný systém riešiť. Na základe súhrnu bola 
vykonaná analýza celkového projektu a naplánovaná postupnosť časového riešenia projektu. V 
septembri 2010 sa začali práce na vytváraní dátového skladu (tabuľková štruktúra a návrh 
hierarchie dát). V rámci realizácie tejto aktivity sa nainštalovali a sprevádzkovali nasledovné 
softvéry:  
ITIS portál aplikácia 
Operačný systém Windows 2008 R2 
Databáza Oracle (databázový engine) 
Geomedia Objects (sprístupnenie objektov databázy cez tenkého klienta) 
Geomedia viewer (prezeranie geodatabáz) 
Geomedia Pro (tvorba geodatabáz resp. editácia) 
Mapové podklady – vektorová mapa SVM, digitálny model terénu SK, vektorové mapy PL (vrstvy od 
TOPR - partner projektu), vrstvy od Ministerstva vnútra SR a ortofotosnímky daného územia. 

§ Sprevádzkovanie systému (pracovná cesta) - dňa 30. 11. 2010 sa uskutočnila druhá pracovná 
cesta expertov na GIS na pracovisko partnera. Cesta bola zameraná na odovzdanie a 
prekonzultovanie potrebných nastavení a inštaláciu softvéru pre sprístupnenie serverovej časti 
aplikácií a sprístupnenia samotného serveru poľskému partnerovi. 

§ Overenie funkčnosti novovytvoreného GIS (školenie) - v decembri 2010 vykonali v rámci 
aktivity „Overenie funkčnosti novovytvoreného GIS“ žiadateľ aj partner testovanie pripojenia, 
odozvy aplikácií, ich správnu funkciu (testy funkcionality, konektivity, bezpečnosti, spolupráce 
so systémom TOPR). Prípadné chyby sa zaznamenávali do hlásení o chybách. Školenie sa 
uskutočnilo v termíne 17. – 21. 1. 2011, zúčastnilo sa ho 5 zamestnancov prijímateľa a 5 
zamestnancov partnera. Program školenia, ako aj študijné materiály sú súčasťou záverečnej 
žiadosti o platbu. 

§ Doplnenie GIS podľa výstupov overovania - v priebehu januára 2011 sa uskutočnili záverečné 
stretnutia s dodávateľom systému, postupne sa mu odovzdali všetky záznamy o chybách alebo 
problémoch fungovania novovytvoreného softvéru. Všetky tieto záznamy dodávateľ akceptoval 
a funkčnosti softvéru upravil podľa požiadaviek prijímateľa a partnera. Všetky požiadavky na 
systém GIS, ktoré boli uvedené v špecifikácii systému GIS horskej záchrany v prílohe 6.7 
žiadosti o NFP boli projektom splnené.   

 
Výsledný systém GIS  

- vytvára základ pre operatívne riadenie činnosti HZS so zameraním na krízový manažment 
záchranných akcií vo vysokohorskom prostredí, 
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- zrýchľuje a zefektívňuje rozhodovací proces operátora, resp. veliteľa záchranného zásahu 
(získavanie súradníc, meranie vzdialeností, plôch, schematické kreslenie do máp – vizuálna 
pomôcka pri analýze), 

- poskytuje sofistikované a exaktné údaje (mapy) tímu HZS a TOPR a opačne, 
- vytvorený návrh umožňuje presnú lokalizáciu pracovných tímov, 
- vytvára základ pre koordináciu a velenie zásahovým zložkám z HZS alebo TOPR podľa polohy 

a konektivity, 
- umožňuje zvýšiť celkovú rýchlosť zásahu a tým zväčšiť šance postihnutých osôb prežiť a 

zmierniť následky nehôd počas pohybu vo vysokohorskom prostredí Tatier SK/PL tým, že sa 
zvyšuje úspešnosť lokalizácie. 

Aktuálna špecifikácia GIS horskej záchrany: 
správa požiadaviek (zozbieranie, zotriedenie, zoskupenie do skupín), 
analýza, návrh (analyzovanie vzťahov medzi jednotlivými skupinami požiadaviek, diagnostika 
problémových oblastí, tvorba realizačnej kostry projektu (barebone projekt build analysis) : 
  - analýza súčasnej TOPR GIS štruktúry 
 - analýza a návrh dátovej štruktúry (datahouse builder analysis) 
 - analýza a návrh dátových tokov (dataflow stream analysis) 
 - analýza konektivity (connectivity analysis) 
 - analýza a návrh hw a sw súčastí (HW & SW analysis) 
 - Dáta – zapracované ortofotomapy, SVM50 
Softvér bol sprevádzkovaný na HZS a sprístupnený pre TOPR, IZS a iných relevantných 
užívateľov na internetovej stránke www.mountain-rescue.sk/hzs/default.asp (prístup cez login a 
heslo). 
Vytvorená dokumentácia softvéru: Užívateľská príručka a Príručka pre pokročilých 
používateľov. 
V rámci realizácie projektu bol v súlade so špecifikáciou rozpočtu v rámci rozpočtovej položky 
Investičné náklady dodaný všetok plánovaný hardvér (server; silné PC + 2 monitory (operátor); 
OS server Win 2008; Oracle Standard Edition One + maintenance – licencia na procesor; 
Geomedia Objects NL, SW). 

§ Koniec realizácie mikroprojektu - realizácia projektu bola ukončená v súlade 
s harmonogramom 31.1.2011. 

§ Propagačné aktivity - v rámci propagačných aktivít sa hneď na začiatku projektu umiestnila na 
web-stránku prijímateľa informácia o realizácii tohto projektu. Tieto údaje sa v priebehu 
projektu a po jeho ukončení postupne aktualizovali.  
 

     Tento mikroprojekt slúžil ako prvá časť vytvárania komplexného systému GIS. Dosiahnuté výstupy 
sú nevyhnutným podkladom pre plánovanú druhú časť rámcového projektu „Prepojenie slovenského a 
poľského geografického informačného systému horskej záchrany“. 
 
 
6.9.3  Čerpanie rozpočtu 
 

        v EUR 

                  
funkčná kategória zdroj program názov kategórie/položky/podpoložky rozpočet rozpočet skutočnosť % 
klasif. položka       2010 2010 k  plnenia 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2010   
          a b c c/b 

03.2.0. 637007 37 04A03   cestovné náhrady 0 0,00 92,82 x 

03.2.0. 600 37 04A03 Bežné výdavky - celkom (mikroprojekt GIS) 0 0,00 92,82 x 
 
 
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja 37 boli refundované výdavky v súvislosti s realizáciou 
mikroprojektu „Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej 
záchrany – prvá časť“ v celkovej výške 92,82 € na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 
PL-SK/PO/IPP/I/061 zo dňa 1.4.2010 a na základe schváleného rozpočtu.  

http://www.mountain-rescue.sk/hzs/default.asp
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6.9.4   Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 

číslo názov účtu skutočnosť 
účtu k 31.12.2010 

501 spotreba materiálu 155,01 
50 Spotrebované nákupy 155,01 

512 cestovné  
518 ostatné služby 1 209,99 
51 Služby 1 209,99 

521 mzdové náklady  
524 zákonné sociálne poistenie  
52 Osobné náklady  

548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 295,63 
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 295,63 

  Náklady celkom 1 660,63 
683 Výnosy z bežných transf. od ost.subj. VS 92,82 
68 Výnosy z bež. transf. a rozp. príj. V štát. RO a PO 92,82 

  Výnosy celkom 92,82 
     
  Hospodársky výsledok - 1 567,81 

 
 
 
 
6.10   Inventarizácia 
  
 
6.10.1   Vyhodnotenie prípravy a priebehu inventarizácie 
             majetku a záväzkov 
 
     Hlavná inventarizačná komisia, ktorá bola menovaná riaditeľom HZS dňa 29.10.2010, vykonala 
riadnu inventarizáciu všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Záverečný zápis 
s príslušnou dokumentáciou predložila riaditeľovi HZS na schválenie. 
     Všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súviseli s účtovným obdobím roku 2010, boli 
zaúčtované. Inventarizované boli stavy všetkých syntetických účtov, ktoré zaznamenali zostatok vo 
výkaze SÚVAHA ROPO SFOV 1-01, vrátane majetku a záväzkov v podsúvahovej evidencii. 
     Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná na základe príkazného listu riaditeľa č. 45 (č. 2153-
10/01/2010) zo dňa 29.10.2010 a podľa časového harmonogramu inventarizácie pre rok 2010.  
     Zodpovední zamestnanci, ktorým boli zverené hodnoty a sú povinní ich vyúčtovať, majú uzatvorené 
dohody o hmotnej zodpovednosti. 
     Riadna inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná podľa 
zákona § 6 a §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa 
Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 73 zo dňa 4. júna 2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a podľa Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 
32/2010 zo dňa 27.10.2010, ktorým sa upravuje postup pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v tomto rozsahu: 
 

a/ hnuteľný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok,  
b/ drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, 
c/ predmety operatívnej evidencie, 
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d/ zverené predmety vedené na osobných kartách, 
e/ materiálové zásoby, 
f/ stavby a pozemky, 
g/ zvieratá, 
h/ zostatky finančných účtov a účtov zúčtovacích vzťahov, 
i/ obstaranie dlhodobého majetku – nedokončené investície, 
j/ zostatky účtov vedených v podsúvahovej evidencii, 
k/prenajatý a vypožičaný majetok, 
l/ oprávky k dlhodobému majetku, vlastné imanie a dlhodobé záväzky. 
 

     Zisťovanie fyzického stavu hnuteľného hmotného a nehmotného majetku sa vykonalo k 31.10.2010 
s tým, že stav majetku bol upravený o prírastky a úbytky za obdobie od ukončenia inventúry do 
31.12.2010.  
     Inventarizácia majetku prebiehala podľa časového harmonogramu. 
 
 
6.10.2   Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku,  
              záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom 
 
 
6.10.2.1    Súhrnný prehľad stavu inventarizovaného majetku a záväzkov na jednotlivých účtoch    
                a jeho porovnanie so skutočným stavom k 31.12.2010 

 
 

  
 

STRANA AKTÍV 
 

 
Číslo 
účtu 

Stav 
z účtovnej   
evidencie 

 
v EUR 

Skutočný stav 
zistený  pri 

inventarizácii 
 

v EUR 

Rozdiel 
+ prebytok 
-  schodok 

 
v EUR 

Stav účtu po 
zaúčtovaní 

inventarizačných 
rozdielov 

v EUR 
A. NEOBEŽNÝ 

MAJETOK SPOLU 
  

4 565 529,39  
 

4 565 529,39 
 

0,00 
 

A.I.  Dlhodobý nehmotný 
majetok 

  
26 878,00 

 
26 878,00 

 
0,00 

 

A.I.1. Aktivované náklady na 
vývoj 

012     

      2. Softvér 013     
      3. Oceniteľné práva 014     
      4. Drobný dlhodobý 

nehmotný majetok 
018     

      5. Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

019     

      6. Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

041 26 878,00 26 878,00 0,00  

      7. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 
majetok 

051     

      8.  Oprávky k aktivovaným 
nákladom na vývoj 

072     

      9. Oprávky k softvéru 073     
    10. Oprávky k oceniteľným 

právam 
074     

    11. Oprávky k drobnému 
dlhodobému nehmotnému 
majetku 

078     

    12. Oprávky k ostatnému 
dlhodobému nehmotnému 
majetku 

079     
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    13. Opravná položka 
k dlhodobému 
nehmotnému majetku 

091     

    14 Opravná položka 
k nedokončenému 
dlhodobému nehmotnému 
majetku 

093     

    15 Opravná položka 
k poskytnutým 
preddavkom 

095     

A.II. Dlhodobý hmotný 
majetok  

  
4 538 651,39 

 
4 538 651,39 

 
0,00 

 
 

A.II.1. Pozemky 031 178 421,86 178 421,86 0,00  
       2. Umelecké diela a zbierky 032     
       3. Predmety z  drahých 

kovov 
033     

       4. Stavby 021 1 399 865,99 1 399 865,99 0,00  
       5. Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí  
022  

593 950,29 
 

593 950,29 
 

0,00 
 
 

       6. Dopravné prostriedky 023 2 216 717,63 2 216 717,63 0,00  
       7. Pestovateľské celky 

trvalých porastov 
025     

       8. Základné stádo a ťažné 
zvieratá 

026     

9. Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

028 46 847,94 46 847,94 0,00  

10. Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok 

029 
 

    

11. Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

042 102 847,68 102 847,68 0,00  

12. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 

052     

13. Oprávky k stavbám 081 405 701,47 405 701,47 0,00  
14. Oprávky k samostatným 

hnuteľným veciam 
a súborom hnuteľných 
vecí 

082 538 317,06 538 317,06 0,00  

15. Oprávky k dopravným 
prostriedkom 

083 1 842 928,37 1 842 928,37 0,00  

16. Oprávky 
k pestovateľským celkom 
trvalých porastov 

085     

17. Oprávky k základnému 
stádu a ťažným zvieratám 

086     

18. Oprávky k drobnému 
dlhodobému hmotnému 
majetku 

088 46 847,94 46 847,94 0,00  

19. Oprávky k ostatnému 
dlhodobému hmotnému 
majetku 

089     

20. Opravná položka 
k dlhodobému hmotnému 
majetku  

092     

21. Opravná položka 
k nedokončenému 
dlhodobému hmotnému 
majetku 

094     

22. Opravná položka 
k poskytnutým 

095     
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preddavkom 
A.III.   Dlhodobý finančný 

majetok 
  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

A.III.1. Podielové cenné papiere 
a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke 

061     

         2. Podielové cenné papiere 
a podiely v spoločnosti 
s podstatným vplyvom  

062     

         3. Realizovateľné cenné 
papiere 

063     

         4. Dlhové cenné papiere 
držané do splatnosti 

065     

         5. Pôžičky účtovnej jednotke 
v konsolidovanom celku  

066     

         6. Ostatné pôžičky 067     
         7. Ostatný dlhodobý 

finančný majetok 
069     

         8. Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku 

043     

         9. Opravná položka 
k dlhodobému 
finančnému majetku 

096     

B. OBEŽNÝ MAJETOK 
SPOLU 

  
437 892,88 

 
437 892,88 

 
0,00 

 
 

B.I. Zásoby  49 410,80 49 410,80 0,00  
B.I.1. Materiál na sklade  112 46 358,48 46 358,48 0,00  

2. Nedokončená výroba 121     
3. Výrobky 123     
4. Zvieratá 124 3 052,32 3 052,32 0,00  
5. Tovar na sklade                

a  v predajniach  
132     

6. Materiál na ceste 119     
7. Polotovary    vlastnej  

výroby 
122     

8. Tovar na ceste 139     
9. Opravná položka 

k materiálu 
191     

10. Opravná položka 
k nedokončenej výrobe 

192     

11. Opravná položka 
k polotovarom vlastnej 
výroby 

193     

12. Opravná položka 
k výrobkom 

194     

13. Opravná položka 
k zvieratám 

195     

14. Opravná položka k tovaru 196     
B.II. Zúčtovanie medzi 

subjektami verejnej         
správy  

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

B.II.1. Zúčtovanie  odvodov 
príjmov   rozpočtových 
organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa 

351     

       2. Zúčtovanie    transferov 
štátneho rozpočtu 

353     

       3. Zúčtovanie    transferov 
rozpočtu obce a vyššieho 

355     



  

 92

územného celku  
       4. Zúčtovanie    transferov 

zo štátneho rozpočtu 
v rámci konsolidovaného 
celku 

356     

       5. Ostatné   zúčtovanie 
rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku 

357     

       6. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu iným 
subjektom 

358     

       7. Zúčtovanie   transferov 
medzi subjektmi verejnej 
správy 

359     

B.III. Dlhodobé pohľadávky  0,00 0,00 0,00  
B.III.1. Odberatelia 311     
         2. Zmenky na inkaso 312     
         3. Pohľadávky za  

eskontované cenné 
papiere 

313     

         4. Ostatné pohľadávky 315     
         5. Pohľadávky   voči 

zamestnancom 
335     

         6. Pohľadávky  voči 
združeniu 

369     

         7. Pohľadávky a  záväzky 
z pevných termínových 
operácií 

373     

         8. Pohľadávky z nájmu 374     
         9. Pohľadávky z vydaných 

dlhopisov 
375     

       10. Nakúpené opcie 376     
       11. Iné pohľadávky 378     
       12. Opravná  položka 

K pohľadávkam 
391     

B.IV. Krátkodobé pohľadávky  125 321,47 125 321,47 0,00  
B.IV.1. Odberatelia 311     

2. Zmenky na inkaso 312     
3. Pohľadávky     za  

eskontované     cenné 
papiere 

313     

4. Poskytnuté prevádzkové 
preddavky 

314     

5. Ostatné pohľadávky 315     
6. Pohľadávky 

z nedaňových 
rozpočtových príjmov 

316 118 963,09 118 963,09 0,00  

7. Pohľadávky z daňových 
a colných rozpočtových 
príjmov 

317     

8. Pohľadávky 
z nedaňových príjmov 
obcí a vyšších územných 
celkov a rozpočtových 
organizácií zriadených 
obcou a vyšším územným 
celkom 

318     

9. Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí a vyšších 

319     
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územných celkov 
10. Pohľadávky voči 

zamestnancom 
335 3 523,11 3 523,11 0,00  

11. Zúčtovanie s  orgánmi 
sociálneho poistenia 
a zdravotného poistenia* 

336     

12. Daň z príjmov* 341     
13. Ostatné priame dane 342     
14. Daň z pridanej hodnoty* 343     
15. Ostatné dane a poplatky 345     
16. Pohľadávky   voči 

združeniu 
369     

17. Pohľadávky a  záväzky 
z pevných termínových 
operácií 

373     

18. Pohľadávky z nájmu 374     
19. Pohľadávky z  vydaných 

dlhopisov 
375     

20. Nakúpené opcie 376     
21. Iné pohľadávky 378 2 835,27 2 835,27 0,00  
22. Spojovací účet pri 

združení 
396     

23. Zúčtovanie s  Európskymi 
spoločenstvami 

371     

24. Transfery a  ostatné 
zúčtovanie so subjektmi 
mimo verejnej správy 

372     

25. Opravná položka 
k pohľadávkam 

391 2 778,30 2 778,30 0,00  

B.V. Finančné účty  263 160,61 263 160,61 0,00  
B.V.1. Pokladnica 211     

2. Ceniny 213 17,02 17,02 0,00  
3. Bankové účty ( 221 +/–

261 ) 
 263 143,59 263 143,59 0,00  

4. Účty v bankách s  dobou 
viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

221     

5. Výdavkový rozpočtový 
účet 

222     

6. Príjmový rozpočtový účet 223     
7. Majetkové cenné papiere 

na obchodovanie 
251     

8. Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

253     

9. Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti 

256     

10. Ostatné realizovateľné 
cenné papiere 

257     

11. Obstaranie krátkodobého 
finančného majetku 

259     

12. Účty štátnej pokladnice    
( účtovná skupina 28 ) 

     

13. Opravné položky ku 
krátkodobému 
finančnému majetku 

291     

B.VI. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
dlhodobé 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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B.VI.1. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
subjektom v  rámci 
konsolidovaného celku 

271     

2. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
ostatným  subjektom 
verejnej správy 

272     

3. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
podnikateľským 
subjektom 

274     

4. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
ostatným organizáciám 

275     

5. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
fyzickým osobám 

277     

6. Opravné položky ku 
krátkodobému 
finančnému majetku 

291     

B.VII.  Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
krátkodobé 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

B.VII.1. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
subjektom v  rámci 
konsolidovaného celku 

271     

2. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
ostatným  subjektom 
verejnej správy 

272     

3. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
podnikateľským 
subjektom 

274     

4. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
ostatným organizáciám 

275     

5. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci 
fyzickým osobám 

277     

6. Opravné položky  
ku krátkodobému 
finančnému majetku 

291     

 C. ČASOVÉ 
ROZLÍŠENIE 

 6 347,16 6 347,16 0,00  

 C.1. Náklady budúcich období 381 6 347,16 6 347,16 0,00  
     2. Komplexné  náklady 

budúcich období 
382     

     3. Príjmy budúcich období 385     
 D. VZŤAHY K  ÚČTOM 

KLIENTOV ŠTÁTNEJ 
POKLADNICE 
( účtovná skupina 20 ) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

 E. A iné účty v prípade 
zmien v účtovníctve 

     

 
 

 
STRANA PASÍV 
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 VLASTNÉ IMANIE A 

ZÁVÄZKY 
 2 173 196,29 2 173 196,29 0,00  

A. VLASTNÉ IMANIE  238 608,52  238 608,52 0,00  
A.I. Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00  
A.I.1. Oceňovacie   rozdiely 

z  precenenia majetku 
a záväzkov ( +/– ) 

414     

      2. Oceňovacie   rozdiely 
z  kapitálových účastín     
( +/– ) 

415     

A.II. Fondy   0,00 0,00 0,00  
A.II.1. Zákonný rezervný fond  421     
       2.  Ostatné fondy 427     
A.III. Výsledok hospodárenia 

( +/– ) 
 238 608,52 238 608,52 0,00  

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov ( +/– ) 

428 303 442,73 303 442,73 0,00  

         2. Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 - 64 834,21 - 64 834,21 0,00  

B. ZÁVÄZKY  1 921 104,71 1 921 104,71 0,00  
B.I. Rezervy  99 941,92 99 941,92 0,00  
B.I.1. Rezervy  zákonné  

dlhodobé 
451     

      2. Ostatné rezervy 459     
      3. Rezervy  zákonné 

krátkodobé 
323, 
451 

99  941,92 99 941,92 0,00  

      4.  Ostatné   krátkodobé 
rezervy 

323, 
459 

    

      5. Krátkodobé rezervy 323     
B.II. Zúčtovanie  medzi 

subjektmi  verejnej 
správy 

  
1 500 504,79 

 
1 500 504,79 

 
0,00 

 
 

B.II.1. Zúčtovanie  odvodov 
príjmov  rozpočtových 
organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa   

351 119 707,90 119 707,90 0,00  

       2. Zúčtovanie  transferov 
štátneho rozpočtu 

353 1 380 796,89 1 380 796,89 0,00  

       3. Zúčtovanie  transferov 
rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku 

355     

       4. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku 

356     

       5. Ostatné  zúčtovanie 
rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku 

357     

       6. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu iným 
subjektom 

358     

       7. Zúčtovanie  transferov 
medzi subjektmi verejnej 
správy 

359     

B.III. Dlhodobé záväzky  2 089,70 2 089,70 0,00  
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky  479     
        2. Dlhodobé     prijaté 

preddavky 
475     
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        3. Dlhodobé zmenky na 
úhradu 

478     

        4.  Záväzky zo sociálneho 
fondu 

472 2 089,70 2 089,70 0,00  

        5. Záväzky z nájmu 474     
        6. Dlhodobé 

nevyfakturované dodávky 
476     

        7. Pohľadávky a záväzky 
z pevných  termínových 
operácií 

373     

        8. Predané opcie 377     
        9. Iné záväzky 379     
      10. Vydané   dlhopisy  

dlhodobé (473) – (255) 
     

      11. Vydané dlhopisy 473     
      12. Vlastné dlhopisy 255     
B.IV. Krátkodobé záväzky  318 568,30 318 568,30 0,00  
B.IV.1. Dodávatelia 321 55 691,63 55 691,63 0,00  
         2. Zmenky na úhradu 322     
         3. Prijaté preddavky 324     
         4. Ostatné záväzky  325     
         5. Nevyfakturované 

dodávky 
326 1 822,78 1 822,78 0,00  

         6. Záväzky z nájmu 474     
         7. Pohľadávky a  záväzky 

z pevných termínových 
operácií 

373     

         8. Predané opcie 377     
         9.  Iné záväzky 379 1 717,03 1 717,03 0,00  
       10. Záväzky  z upísaných 

nesplatených  cenných 
papierov a vkladov 

367     

       11. Záväzky voči združeniu  368     
       12. Zamestnanci 331 146 667,41 146 667,41 0,00  
       13. Ostatné záväzky voči 

zamestnancom 
333     

       14. Zúčtovanie s  orgánmi 
sociálneho    poistenia 
a zdravotného poistenia* 

336 90 062,59 90 062,59 0,00  

       15. Daň z príjmov 341     
       16. Ostatné priame dane 342 22 606,86 22 606,86 0,00  
       17. Daň z pridanej hodnoty* 343     
       18. Ostatné dane a poplatky 345     
       19. Zúčtovanie s Európskymi 

spoločenstvami 
371     

       20. Transfery  a ostatné 
zúčtovanie so subjektami 
mimo verejnej správy 

372     

       21. Dlhodobé  prijaté 
preddavky 

475     

       22. Dlhodobé zmenky na 
úhradu 

478     

       23 Ostatné dlhodobé záväzky 479     
B.V. Bankové úvery  

a výpomoci  
 0,00 0,00 0,00  

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 461     
       2.  Bežné bankové úvery       

( 461, 221, 231, 232 ) 
     

       3. Vydané dlhopisy      
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krátkodobé   ( 473,241 ) - 
( 255 ) 

       4. Ostatné   krátkodobé 
finančné  výpomoci 

249     

       5. Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov 
verejnej správy dlhodobé 

273     

       6. Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov 
verej. správy krátkodobé 

273     

       7. Bankové účty 221     
       8. Krátkodobé   bankové 

Úvery 
231     

       9. Eskontné úvery 232     
     10. Vydané  krátkodobé 

Dlhopisy 
241     

     11. Vlastné dlhopisy 255     
     12. Vydané dlhopisy 473     
C. ČASOVÉ 

ROZLÍŠENIE 
 13 483,06 13 483,06 0,00  

C.1. Výdavky budúcich období 383     
2. Výnosy budúcich období 384 13 483,06 13 483,06 0,00  

D. VZŤAHY K  ÚČTOM 
KLIENTOV ŠTÁTNEJ 
POKLADNICE 
(účtovná skupina 20) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

E. A iné účty v  prípade 
zmien v účtovníctve 

 0,00 0,00 0,00  

 
 

    stav  skutočný stav rozdiel stav účtu 
podsúvahové účty číslo z účtovnej  zistený  prebytok (+) po zaúčtovaní 

  účtu evidencie pri inventarizácii schodok (-) inv. rozdielov 
    v EUR v EUR v EUR v EUR 
cudzí majetok mimo kapitoly 781.001 1 654,09 1 654,09 0,00   
cudzí majetok v rámci kapitoly 781.002 24 188,56 24 188,56 0,00   
knižničný fond 781.005 4 444,05 4 444,05 0,00   
odpis pohľadávok mimo verejnú správu 783.002 1 521,22 1 521,22 0,00   

 
 
6.10.2.2   Prehľad o inventarizačných rozdieloch  
   
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neboli zistené inventarizačné 
rozdiely. 
 
 
6.10.2.3   Prebytočný majetok 
 
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený prebytočný 
majetok.    
     
       
6.10.2.4   Neupotrebiteľný majetok  
  
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný 
majetok. 
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6.10.2.5   Zmarené investície  
  
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neboli zistené žiadne zmarené 
investície. 
 
 
6.10.2.6   Pohľadávky po lehote splatnosti  
 
          Pri inventarizácii zostatkov na účtoch zúčtovacích vzťahov boli zistené len krátkodobé pohľadávky 
po lehote splatnosti. 
 
 

Krátkodobé pohľadávky  Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2010 
v EUR 

z toho: 
po lehote splatnosti 

316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 066 118 963,09 104 331,51 
335-Pohľadávky voči zamestnancom 070 3 523,11 86,34 
378-Iné pohľadávky 081 2 835,27 0 
Spolu 060 125 321,47 104 417,85 

 
     Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 125 321,47 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti 
104 417,85 €. 
     V troch prípadoch bolo vymáhanie pohľadávok postúpené právnikovi HZS, v 54-roch prípadoch bolo 
vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, 
v ostatných prípadoch boli odberateľom zaslané upomienky. 
 
     316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 
     Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 118 963,09 € evidujeme 
pohľadávky po lehote splatnosti 104 331,51 € v prevažnej miere za záchrannú činnosť v horských 
oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 
v dvoch prípadoch za školenia uskutočnené Školiacim strediskom HZS, v troch prípadoch za poplatok 
z omeškania, v jednom prípade za refakturáciu nákladov záchrannej činnosti v rámci integrovaného 
záchranného systému, v štyroch prípadoch za asistencie pri športových podujatiach rôzneho druhu, 
v jednom prípade inšpekčné a pohotovostné ubytovanie a v piatich prípadoch za refakturáciu nákladov 
na leteckú techniku. 
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 523,11 €, z toho v lehote splatnosti vo výške 3 436,77 € 
sú pohľadávky za predpísané náhrady škôd voči príslušníkom HZS a zamestnancom na základe 
rozhodnutí riaditeľa HZS a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody a pohľadávky voči 
príslušníkom HZS a po lehote splatnosti vo výške 86,34 € sú pohľadávky za telefónne poplatky.  
 
      378 – Ostatné pohľadávky 
     Ostatné pohľadávky vo výške 2 835,27 € predstavujú pohľadávky voči príslušníkom HZS 
a zamestnancom za telefónne poplatky za obdobie 12/2010 (zrážka zo služobných príjmov a platov), 
ktoré sú v lehote splatnosti. 
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6.10.2.7   Záväzky po lehote splatnosti 
 
      

Krátkodobé záväzky Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2010 
v EUR 

z toho: 
po lehote splatnosti 

321-Dodávatelia 152 55 691,63 17 871,00 
326-Nevyfakturované dodávky 156 1 822,78 0 
379-Iné záväzky 160 1 717,03 0 
331-Zamestnanci 163 146 667,41 0 
336-Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 165 90 062,59 0 
342-Ostatné priame dane 167 22 606,86 0 
Spolu 151 318 568,30 17 871,00 

 
     Krátkodobé záväzky na účtoch zúčtovacích vzťahov súvisia v prevažnej miere s vyúčtovaním miezd 
a odvodov do poistných fondov za mesiac 12/2010. Pri inventarizácii majetku a záväzkov bola zistená 
jedna dodávateľská faktúra po lehote splatnosti vo výške 17 871 € za integrovaný systém pre prepojenie 
SK a PL GIS horskej záchrany, ktorý sa obstaral v rámci implementácie mikroprojektu „Prepojenie 
slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – 1. časť“. 
 
 
6.10.3 Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov   
            podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve 
 
     Posúdením reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou boli zistené 
nasledovné skutočnosti: 
1. Podľa zápisnice Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši o výsluchu 

poškodeného  dňa 13.1.2008 bol z garáže v Žiarskej doline (oblastné stredisko Západné Tatry) 
odcudzený snežný skúter LYNX 6900 v obstarávacej hodnote 17 193,59 € a v zostatkovej hodnote ku 
dňu odcudzenia 3 800,44 €. K tomu dátumu bolo začaté trestné stíhanie za prečin krádeže podľa § 
212 ods. 2 písm. a/ a ods. 3 písm. a/ Trestného zákona voči neznámemu páchateľovi, ktoré bolo 
prerušené ale zatiaľ nebolo ukončené. Dopravný prostriedok nebol vyradený z evidencie Dopravného 
inšpektorátu Ministerstva vnútra SR. Preto sme v roku 2008 k dlhodobému hmotnému majetku 
vytvorili opravnú položku vo výške zostatkovej ceny, t.j. 3 800,44 €.  
V zmysle Trestného poriadku nemožno toto trestné stíhanie zastaviť, ale len pokračovať v trestnom 
stíhaní v prípade pominutia dôvodu, pre ktorý bolo stíhanie prerušené. Na základe návrhu škodovej 
komisie vydal riaditeľ HZS rozhodnutie o vyradení odcudzeného služobného motorového vozidla 
v obstarávacej hodnote 17 193,59 € a zostatkovej hodnote 3 800,44 € z evidencie majetku. Na základe 
vyradenia majetku z evidencie bola zrušená aj opravná položka vytvorená k nemu vo výške 
3 800,44 €. 

2. K rizikovým pohľadávkam po lehote splatnosti boli vytvorené opravné položky vo výške 
1 009,98 €. Opravné položky boli vytvorené k tým pohľadávkam, ktoré boli pred zavedením meny 
euro vystavené v EUR a po zavedení meny euro vznikol vo finančnom účtovníctve po prepočte 
slovenských korún na euro kurzový rozdiel. 
Opravné položky k pohľadávkam boli zrušené v celkovej výške 9 542,22 €, a to v dvoch prípadoch 
k uhradeným pohľadávkam a v jednom prípade k pohľadávke, o ktorej na základe prešetrovacej 
komisie rozhodol riaditeľ HZS ako o neopodstatnenej. 

3. Na nevyfakturované služby, ktoré nemajú vymedzenú presnú výšku a na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného a príspevku do poisťovní za služobný úrad (zamestnávateľa) boli vytvorené 
krátkodobé rezervy v celkovej výške  99 941,92 €. 
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6.10.4   Ochrana a uloženie majetku 
 
     Objekty, ktoré sú v správe Horskej záchrannej služby, hnuteľný majetok v nich uložený a prenajaté 
objekty, prenajaté nebytové priestory sú zabezpečené nasledovným spôsobom: 
Riaditeľstvo HZS 

- administratívna budova, objekt v správe HZS 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- operačné stredisko tiesňového volania  zabezpečuje ochranu priestorov 24 hodín 
- vonkajšie senzorové osvetlenie  

Oblastné stredisko Vysoké Tatry – objekt v Starom Smokovci s prístavbou Infocentra  
- objekt v správe HZS 
- zabezpečenie objektu 24 hodín stálou službou na dispečingu oblastného strediska  

Oblastné stredisko Nízke Tatry a Stredisko lavínovej prevencie - dom HS v Jasnej (priestory 
v nájme) 

- zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
Oblastné stredisko Nízke Tatry – záchranná stanica na Čertovici (priestory v nájme) 

- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú vonkajšie drevené okenice 

Oblastné stredisko Nízke Tatry a Školiace stredisko - dom HZS Bystrá (priestory v nájme) 
- zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- vonkajšie senzorové osvetlenie 

Oblastné stredisko Nízke Tatry - záchranná stanica Srdiečko (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Západné Tatry - dom HS v Žiarskej doline (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka  
- objekt v správe HZS 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- objekt nie je inak zabezpečený  

Oblastné stredisko Malá Fatra - dom HS Vrátna (objekt v nájme) 
- zabezpečenie objektu pohotovostnou službou na dispečingu do 19,30 hod. 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- mreže sú len v priestoroch šatne 

Oblastné stredisko Malá Fatra - záchranná stanica Vrátna (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 

Oblastné stredisko Malá Fatra - záchranná stanica Paseky (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Malá Fatra - záchranná stanica Príslop (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Malá Fatra - Dolný Kubín (priestory v nájme)  
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  

Oblastné stredisko Veľká Fatra – dom HZS Donovaly 
- objekt v správe HZS  
- zabezpečenie objektu stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Slovenský raj – dom HZS Čingov 
- objekt v správe HZS 
- objekt zabezpečený signalizáciou prepojenou na PZ v Spišskej Novej Vsi 
- objekt je zabezpečený 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- na dverách a oknách na prízemí objektu sú mreže   

Oblastné stredisko Slovenský raj - dom HS Dedinky (objekt v nájme) 
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- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- na oknách sú mreže (prízemie). 
 

     Hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe Horskej záchrannej služby je poistený v poisťovni UNION. 
Pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a pre prípad odcudzenia stavebných 
súčastí je poistený súbor budov a stavieb do výšky poistnej sumy 1 369 123,77 €. Pre prípad škody 
spôsobenej živelnou udalosťou a škody spôsobenej odcudzením s prekonaním prekážky je poistený súbor 
zariadení (energetické a hnacie stroje, pracovné stroje a zariadenia, prístroje a zvláštne technické 
zariadenia, ostatné zariadenia - inventár, drobný dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok) do 
výšky poistnej sumy 67 436 €. Poistenie nehnuteľného majetku prenajatého od Horskej služby na 
Slovensku je zabezpečené prostredníctvom zmlúv o nájme nebytových priestorov. 
    Pre sedem služobných motorových vozidiel, ktoré sú využívané na zahraničné pracovné cesty, bolo 
uzatvorené havarijné poistenie motorových vozidiel. V jednom prípade bola poistná zmluva ukončená 
k 29.5.2010.  
 
 
6.10.5  Iné zistenia 

 
     Neboli zistené. 
 
 
 
6.10.6  Opatrenia 

 
1. Vysporiadať zápis prístavby a nadstavby k domu HZS v Starom Smokovci (infocentrum) do 

katastra nehnuteľností po vyriešení súdneho sporu Mesta Vysoké Tatry s bývalým urbárskym 
spoločenstvom Milbach v súvislosti s vlastníctvom pozemkov. 
                              Zodpovedný: prevádzkové oddelenie 

 
2. Postúpiť súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie: 

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 249,33 € (faktúra č. 138/2009) 
- pohľadávka za základné školenie lyžiarskej služby vo výške 410,34 € (faktúra č. 29/2010) 

                                      Zodpovedný: právnik na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb 
 
3. Uplatniť pohľadávku na Okresnom súde v Poprade: 

- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 575,86 € (faktúra č. 77/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 575,86 € (faktúra č. 78/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 493,66 € (faktúra č. 139/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 696,33 € (faktúra č. 209/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 226,34 € (faktúra č. 213/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 100,00 € (faktúra č. 216/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 433,87 € (faktúra č. 251/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 433,87 € (faktúra č. 252/2010) 

                                      Zodpovedný: právnik na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb 
 
4. Doriešiť oprávnenosť fakturácie so zriaďovateľom - Ministerstvom vnútra SR: 

- pohľadávka vo výške 2 198,20 € za výkon záchrannej činnosti v rámci IZS (faktúra č. 286/2008) 
                                      Zodpovedný: ekonomické oddelenie 
 
5. Postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb: 

- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 575,86 € (faktúra č. 79/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 159,47 € (faktúra č. 249/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 159,47 € (faktúra č. 250/2010) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 33 790,29 € (faktúra č. 9670000013) 
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                                      Zodpovedný: ekonomické oddelenie 
 
6. Vymáhať pohľadávku súdnou cestou: 

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 86,78 (faktúra č. 22/2010) 
- pohľadávka za asistenciu pri športovom podujatí vo výške 380,02 € (faktúra č. 97/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 443,26 € (faktúra č. 176/2010) 

                                       Zodpovedný: právnik na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb 
 
 
 
 
6.11     Záver 
 
     Podľa § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov sa príslušníkom HZS a zamestnancom poskytujú osobné 
ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky v súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 9/2005 a jeho 
dodatkami (Pokyny riaditeľa HZS č. 16/2006, 33/2006, 17/2007), ktorým sa stanovil rozsah a podmienky 
poskytovania OOPP. 
     V prílohách pokynu je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov – OOPP, 
prostriedky osobného zabezpečenia a pomocný materiál pre záchranára, pre záchranára v špecializácii 
jaskyniar, pre záchranára v špecializácii kynológ, pre ostatné činnosti, ďalej vybavenie pohotovostných 
skladov,  pomocný materiál na prípravu krmiva a výstroj pre služobných psov a materiálno-technické 
vybavenie dobrovoľných záchranárov. V  prílohách je uvedený názov, počet kusov a doba užívania 
materiálneho vybavenia (OOPP, POZ, PP a PM) pre jednotlivé činnosti. 
     Schválený rozpočet na obnovu vybavenia ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými 
pomôckami súčasného počtu záchranárov – príslušníkov HZS, na vybavenie pohotovostných skladov 
jednotlivých oblastných stredísk a na záchranársku techniku podľa platných normatívov bol pre rok 2010  
podhodnotený v súvislosti s krátením celkového rozpočtu o 23 %.    
     Listom č. 649-03/01/2010 zo dňa 15.3.2010 sme požiadali Odbor rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky MV SR o úpravu - zvýšenie rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby o 523 300 €, čo je 
najnutnejšia potreba rozpočtových prostriedkov na obstaranie ochranných pracovných prostriedkov, 
pracovných pomôcok pre príslušníkov HZS a na vybavenie pohotovostných skladov podľa rozpisu 
v prílohe listu.  
     Ďalej sme žiadali o úpravu – zvýšenie rozpočtu v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív 
o 104 440 € na obstaranie záchranárskej techniky podľa rozpisu v prílohe listu. 
 
     V súvislosti s uvedeným účelom nebolo v priebehu roka vykonané žiadne rozpočtové opatrenie pre 
kategóriu 630 – Tovary a služby. Limit kapitálových výdavkov bol pre rok 2010 koncom roka zvýšený 
o 23 419 €, a to na obstaranie snežného skútra Arcticat a záchranárskych nosidiel Kong.    
 
 
     Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sme postupovali podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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7.     Činnosť ostatných organizačných zložiek 
 
 
 
7.1     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi 
      
     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) bola v roku 2010 zameraná v Horskej 
záchrannej službe (ďalej len „HZS“) na všeobecnú prevenciu a zabezpečenie základných podmienok na 
zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik služobných a pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.     
     Pri plnení úloh na úseku BOZP sa príslušníci HZS a zamestnanci riadia všeobecne záväznými 
predpismi, vnútornými predpismi, pravidlami o BOZP.  
     Pre zlepšenie riadenia a organizovania práce, plánovanie, posudzovanie rizík, vykonávanie kontrolnej 
činnosti, vykonávanie výchovy a vzdelávania a  na zamedzenie služobných úrazov,  pracovným úrazov 
a chorôb z povolania je pravidelne vyhodnocovaná „Koncepcia politiky BOZP“. 
 
 
7.1.1 Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

            
     Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zlepšovanie pracovných podmienok ako 
jednu zo základných súčastí ochrany práce považujú vedúci príslušníci HZS za rovnocennú 
a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia služobných úloh tak, ako je to uvedené v Pokyne riaditeľa 
HZS č. 30/2006, ktorým sa vydáva Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vedúcim 
príslušníkom HZS (riaditeľovi HZS, riaditeľom oblastných stredísk, Školiaceho strediska, Strediska 
lavínovej prevencie a vedúcim oddelení na riaditeľstve HZS) sú poskytované informácie o nových 
platných predpisoch v oblasti BOZP s dôrazom na prevenciu služobných a pracovných úrazov a chorôb 
z povolania formou pokynov, príkazných listov a obežníkov riaditeľa HZS, na poradách riaditeľa 
HZS, v rámci periodických školení z predpisov na zaistenie BOZP a v rámci školení organizovaných 
Školiacim strediskom HZS. Služobná a pracovná úrazovosť sa vyhodnocuje jedenkrát polročne 
a predkladá sa na porade riaditeľa HZS všetkým vedúcim príslušníkom vrátane prijatých opatrení na jej 
zníženie. Vedúci príslušníci jednotlivých organizačných zložiek majú povinnosť o stave úrazovosti za 
predchádzajúce obdobie informovať príslušníkov a zamestnancov na poradách.  
     Pracovná pohoda pri výkone služby záchranárov je vytváraná hlavne dostatočnými a certifikovanými 
osobnými ochrannými pracovnými, prostriedkami osobného zabezpečenia a vytvorením vhodných 
podmienok pred odchodom na výkon služby a po jeho návrate (sprchy, šatne, oddychové miestnosti, 
kuchynky a iné). Na základe vlastných skúseností príslušníci HZS a zamestnanci aktívne pomáhajú pri 
aktualizácii analýzy rizík, ktorá sa dopĺňa so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, činnosti pri 
výkone služby, pracovné postupy, materiálne vybavenie tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a 
ochrana zdravia.   
      
 
7.1.2 Organizačné zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti  

           a ochrany zdravia pri práci 
 
     Správa o stave a zabezpečení BOZP je zameraná na organizačné zabezpečenie BOZP, stav 
technických zariadení a starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, stav pracovísk, služobnú a 
pracovnú úrazovosť, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrolnú činnosť 
a vypracovanú dokumentáciu v súlade s legislatívnymi predpismi.    
     V Horskej záchrannej službe je spracovaný Pokyn riaditeľa HZS č. 5/2007 z  22. marca 2007, ktorým 
sa ustanovuje systém riadenia v oblasti BOZP. Jeho obsah vychádza z platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. 
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     V článku 3. Povinnosti, zodpovednosť a organizačné zabezpečenie je uvedené, že  starostlivosť 
o BOZP a  zlepšenie pracovných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia 
služobných a pracovných úloh. 
     Na základe návrhu odborového orgánu alebo voľby príslušníkov HZS a zamestnancov sú vymenovaní 
v jednotlivých oblastných strediskách HZS zástupcovia príslušníkov HZS a zamestnancov pre 
bezpečnosť. 
     Za účelom realizácie záujmov služobného úradu (zamestnávateľa) v starostlivosti o BOZP v súvislosti 
s výberom, organizovaním a výkonom odborných úloh v zaisťovaní BOZP je ustanovený autorizovaný 
bezpečnostný technik, ktorý vykonáva úlohy bezpečnostno-technickej služby. Ako poradný orgán 
riaditeľa je ustanovená Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, do ktorej na základe návrhu 
odborového orgánu alebo voľby príslušníkov sú vymenovaní z jednotlivých organizačných zložkiek HZS 
zástupcovia príslušníkov a zamestnancov. 
 
     Horskú záchrannú službu tvoria organizačné zložky: 

• riaditeľstvo so sídlom v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry  
• strediská: 

- oblastné stredisko Vysoké Tatry so sídlom v  Starom Smokovci, 
- oblastné stredisko Slovenský raj so sídlom v Čingove  
- oblastné stredisko Nízke Tatry so sídlom v Jasnej a Bystrej, 
- oblastné stredisko Západné Tatry so sídlom v Žiarskej doline a Zverovke, 
- oblastné stredisko Veľká Fatra so sídlom v Donovaloch, 
- oblastné stredisko Malá Fatra so sídlom vo Vrátnej, 
- Školiace stredisko so sídlom v Bystrej, 
- Stredisko lavínovej prevencie so sídlom v Jasnej. 

 
 
 
7.1.3     Stav jednotlivých pracovísk z hľadiska BOZP 
 
     Prevažná časť objektov a pracovísk, kde Horská záchranná služba vykonáva svoju činnosť, je 
prenajatých. Objekty a priestory využívané Horskou záchrannou službou: 
- Riaditeľstvo HZS v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry (objekt v správe HZS), 
- Oblastné stredisko Vysoké Tatry:  objekt v Starom Smokovci,  prístavba k objektu - infocentrum HZS 

(objekt v správe HZS),                    
- Oblastné stredisko Nízke Tatry: objekt v Jasnej a záchranná stanica v Čertovici, objekt v Bystrej 

a záchranná stanica na Srdiečku (objekty v nájme),  
- Oblastné stredisko Západné Tatry: objekt v Žiarskej doline (objekt v nájme) a v Zverovke (objekt 

v správe HZS),  
- Oblastné stredisko Malá Fatra: objekt vo Vrátnej a záchranné stanice vo Vrátnej, na Príslope 

a Pasekách (objekty v nájme),  
- Oblastné stredisko Veľká Fatra: objekt v Donovaloch (objekt v správe HZS) a záchranná stanica na 

Martinských holiach (objekt v nájme),  
- Oblastné stredisko Slovenský raj: objekt v Čingove (objekt v správe HZS) a záchranná stanica v 

Dedinkách (objekt v nájme),  
- Stredisko lavínovej prevencie:  kancelárske priestory v Jasnej (prenajaté priestory),  
- Školiace stredisko: kancelárske a prevádzkové  priestory v Bystrej a v Jasnej (prenajatý objekt a 

priestory). 
 
 
7.1.3.1     Kancelárske priestory 
 
     V hodnotenom období v uvedených objektoch kancelárske priestory vyhovovali z hľadiska 
charakteru pracoviska, činnosti a ohrozenia zdravia. Je zabezpečená stabilita a pevnosť objektov, 
vyhovuje elektrická inštalácia, elektrické pracovné stroje a spotrebiče. Únikové cesty a núdzové východy 



  

 105

sú trvalo voľné a vedú najkratšou cestou na voľné priestranstvo. Vetranie na pracoviskách je 
zabezpečené prírodnou cestou a je zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu. V objektoch nie je 
systém  núteného vetrania. Teplota na pracoviskách je zabezpečená vykurovacími telesami, ktoré 
sú doplnené o teplovzdušné ohrievače. Osvetlenie je vyhovujúce, je dostatočne zabezpečené prírodným 
svetlom a umelými osvetľovacími telesami.  Podlahy nie sú poškodené a sú stabilné, pevné, nešmykľavé 
a dajú sa ľahko čistiť. Dvere sú vyhovujúcich rozmerov a bezpečne ovládateľné a zaistené. Pracoviská sú 
vybavené zobrazujúcimi jednotkami (počítačmi) a programovým vybavením v  súlade s Nariadením 
vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami.  
     Pracovné podmienky sa vylepšujú podľa finančných možností organizácie, na jednotlivých 
pracoviskách sa postupne obnovuje výpočtová technika.  
 
 
7.1.3.2     Dielne 
 
     V Horskej záchrannej službe sú v objektoch priestory, kde sa vykonávajú  pomocné práce pomocou 
pracovných prostriedkov ako sú kovoobrábacie stroje a  ručné elektrické náradie. Opravy a údržba 
väčšieho  rozsahu sa zabezpečovali dodávateľským spôsobom. V HZS nie je vytvorená pracovná pozícia 
pre údržbára, ktorý by zabezpečoval údržbárske práce.   
     Pracovné prostriedky a ručné elektrické náradie používané v dielňach HZS: 

- vŕtačky ručné, 
- brúsky ručné a stojanové. 

     Pracovné prostriedky používané na údržbu okolia objektov HZS: 
- ručné motorové kosačky, 
- snehová fréza. 

     Pri práci s pracovnými prostriedkami boli prijaté opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, a to primeraná údržba, pravidelné kontroly zo strany príslušníkov HZS a zamestnancov 
a kontroly vykonávané odborným zamestnancom. Príslušníci HZS a zamestnanci obsluhujúci pracovné 
prostriedky boli oboznámení s bezpečnostnými požiadavkami a zásadami bezpečnej práce pri ich 
obsluhe. 
     Vykonávali sa pravidelné kontroly stavu a zabezpečenia BOZP a ich súčasťou bola aj kontrola 
pracovného prostredia, pracovných prostriedkov a dodržiavania bezpečnosti práce pri ich obsluhe. 
Pracovné prostriedky, ktoré nezodpovedali bezpečnostným požiadavkám, boli z užívania vyradené. Na 
jednotlivé pracoviská boli doplnené nové pracovné prostriedky. 
     
  
7.1.3.3 Ostatné priestory 
   
     Ostatné priestory, ktoré príslušníci HZS a zamestnanci v objektoch využívali (sklady, garáže, 
dispečing so stálou službou, oddychové miestnosti, sprchy, pohotovostné izby a pod.) čiastočne 
vyhovovali minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám na príslušné pracovisko. 
Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri ich prevádzkovaní, boli priebežne počas roka odstraňované.  Pre 
zlepšenie pracovných podmienok v niektorých objektoch je potrebná rekonštrukcia.      
 
  
 
7.1.4 Školenia z predpisov na zaistenie BOZP 
 
     Školenia z predpisov na zaistenie BOZP pred zaradením do výkonu štátnej služby príslušníkom HZS 
a pri nástupe do zamestnania zamestnancom vykonával bezpečnostný technik a vedúci príslušnej 
organizačnej zložky na pracovisku podľa záznamu o školení. 
     V jednotlivých organizačných zložkách HZS sa vykonávajú periodické školenia z predpisov na 
zaistenie BOZP pre príslušníkov a zamestnancov jedenkrát za dva roky.  
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     Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov HZS sa vykonáva v súlade s § 95 až § 98 zákona 
č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a Pokynom riaditeľa 
HZS č. 14/2009 o prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie príslušníkov HZS. Prehlbovaním kvalifikácie je 
systematické odborné vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov s cieľom priebežného udržiavania, 
zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí, zručností, schopnosti a návykov potrebných na 
vykonávanie štátnej služby. Za druhy prehlbovania kvalifikácie sa podľa uvedeného pokynu považujú 
školenia: 
§ lyžiarske kurzy,  
§ strelmajstra pre trhacie práce malého rozsahu pomocou výbušniny,   
§ strelmajstra pre trhacie práce pomocou výbušných predmetov,  
§ pre odpaľovačov ohňostrojov,  
§ vodičov služobných motorových vozidiel, skútrov a štvorkoliek,  
§ obsluhy rádiostaníc,  
§ obsluhy ručných motorových reťazových píl,  
§ obsluhy NTL plynovej kotolne, tlakových nádob,  
§ obsluhy ČOV,  
§ samostatného elektrotechnika, zvárača, technika PO  
§ a iných po schválení riaditeľom HZS. 

 
     Školenia príslušníkov HZS a zamestnancov podľa  uvedených predpisov sa vykonávajú v lehotách 
podľa osobitných prepisov, vykonávajú ich akreditované právnické osoby alebo fyzické osoby 
s oprávnením na podnikanie a sú ukončené vydaním oprávnenia, osvedčenia, prípadne certifikátu 
o úspešnom absolvovaní vzdelávania. 
     Podľa zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 
MV SR č. 23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov bol vydaný Pokyn riaditeľa  HZS č. 9/2009,  vzdelávací 
projekt na záchranné činnosti. Podľa uvedených predpisov sa príslušníci HZS zúčastňovali na 
školeniach: 
§ základnej záchrannej činnosti,  
§ pozemnej záchrannej činnosti,  
§ záchrannej činnosti  pomocou vrtuľníka lanovou technikou,  
§ jaskynnej záchrannej činnosti,  
§ záchrannej činnosti v lavíne,  
§ záchrannej činnosti pomocou lavínového a pátracieho psa,  
§ záchrannej činnosti na lyžiarskej trati.  

 
     Uvedené školenia zabezpečuje a vykonáva Školiace stredisko HZS. 
 
     Vzhľadom k tomu, že organizačné zložky HZS sú rozmiestnené po celom Slovensku a pre množstvo 
a veľký rozsah prostriedkov osobného zabezpečenia, ktoré podľa platných noriem a pokynov výrobcov 
podliehajú kontrole, bolo firmou Meander spol. s r.o., vyškolených 11 záchranárov pre vykonávanie 
periodických prehliadok prostriedkov osobného zabezpečenia značiek LANEX, PETZL, SINGING 
ROCK, KONG, AUSTRIA, ALPIN, MEANDER a TIMUS SAFETY. O kontrole prostriedkov osobného 
zabezpečenia  príslušníci HZS poverení kontrolnou činnosťou (poverovacím dekrétom) vykonávali 
jedenkrát ročne záznamy do evidenčných a kontrolných listov prostriedkov osobného zabezpečenia.  
 
 
     Pokynom riaditeľa HZS č. 2/2007 a Pokynom č. 30/2009 sú vydané Metodické postupy HZS, 
Materiál pre záchranára, Práca záchranárov v prírode, Princípy práce v horách, ktoré poskytujú 
metodické texty určené záchranárom. 
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7.1.5 Vyhradené technické zariadenia  
 

     Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení bolo 
zabezpečované v súlade s Vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia. V jednotlivých organizačných zložkách bol vypracovaný zoznam vyhradených  
technických zariadení a harmonogram vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok. 
     V správe sú uvedené vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických 
zariadení (ďalej len „VTZ“)  plynových, elektrických a tlakových na riaditeľstve HZS, v oblastných 
strediskách, Stredisku lavínovej prevencie a Školiacom stredisku. 
      Odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „OP“ a „OS“) VTZ zabezpečoval poverený 
príslušník - odborný referent BOZP vo vlastných objektoch a v prenajatých objektoch podľa podmienok 
uvedených v zmluvách o nájme nebytových priestorov. Nedostatky vyplývajúce z odborných prehliadok 
a skúšok boli priebežne odstraňované odbornými zamestnancami dodávateľských firiem a v prenajatých 
objektoch po dohode s vlastníkom.  
     Pre vyhradené technické zariadenia je vedená  príslušná prevádzková dokumentácia a prevádzkové 
denníky. 
 
     
7.1.5.1   Prehľad o stave technických zariadení podľa jednotlivých objektov  

 
A/  Riaditeľstvo HZS Horný Smokovec-Vysoké Tatry (objekt v správe HZS) 
 
            VTZ elektrické – OP 

VTZ elektrické Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických  spotrebičov 
a ručného náradia 4/2010 5/2010 

 
             
             VTZ plynové – OP a OS plynových zariadení  

VTZ plynové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP a OS RaMZ, rozvodu plynu 
a plynových  spotrebičov  12/2010 12/2010 

 
 
            VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby, expanzomat), OP kotolne  
             (vyhl. č. 25/1984 Zb., č.75/96 Z.z.) 

VTZ tlakové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP NTL kotolne 10/2010 11/2010 
OP-vonkajšia  TN 10/2010 11/2010 

 
     Nedostatky neboli zistené. 
 

 
B/    Oblastné stredisko Vysoké Tatry (objekt v správe HZS-dom HZS Starý Smokovec, prístavba-   
        infocentrum) 
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            VTZ elektrické - OP a OS  elektrických zariadení    

VTZ elektrické Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov 
a ručného náradia 4/2010 5/2010 

 
            VTZ plynové – OP a OS plynových zariadení 

VTZ plynové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP a OS  NTL kotolne a rozvodu 
plynu - Infocentrum 3/2010 6/2010 

OP a OS  plynových spotrebičov  
a  rozvodu plynu  10/2010 11/2010 

OP a OS  - regulačná stanica plynu 3/2010 6/2010 
 
     Zistené nedostatky boli odstránené.  
 
             VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby, vzdušné kompresory, expanzomaty),      
             OP kotolne (vyhl. č. 25/1984 Zb., č. 75/96 Z.z.) 

VTZ tlakové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP NTL kotolne 10/2010 11/2010 
OP - vonkajšia skúška TN 10/2010 10/2010 

 
     Nedostatky neboli zistené. 

 
 
C/     Oblastné stredisko  Nízke Tatry (prenajaté objekty - dom HS Jasná, dom HZS Bystrá, záchranná 

stanica Čertovica, záchranná stanica Srdiečko,) 
 

                     VTZ elektrické - OP a OS elektrických zariadení,  
                       elektrických spotrebičov, náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov a 
ručného náradia - v objektoch 
Bystrá (priestory OS NT a ŠS) 
a Srdiečko  

11/2010 11/2010 

kontrola elektrických spotrebičov a 
ručného náradia – objekt Jasná 
(priestory OS NT, ŠS, SLP),  
ZS Čertovica 

10/2010 12/2010 

 
Zistené nedostatky boli odstránené. 
 
 
D/     Oblastné stredisko Západné Tatry (prenajatý objekt - dom HS Žiarska dolina, objekt v správe   
         HZS - dom HZS Zverovka)   

 
            VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby, expanzomat),  
             OP elektrickej kotolne (vyhl. č. 25/1984 Zb., č.75/96 Z.z.)  

VTZ tlakové Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP kotolne (vonkajšia skúška)  - 
Zverovka 12/2010 12/2010 
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     Nedostatky neboli zistené. 
 
             VTZ elektrické - OP a OS kontrola elektrických spotrebičov, 
             náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov, 
ručného náradia – Žiarska dolina 11/2010 10/2010 

kontrola elektrických spotrebičov, 
ručného náradia – Zverovka 7/2010 10/2010 

 
     Zistené nedostatky boli odstránené. 
 
 
E/    Oblastné stredisko Malá Fatra (dom HS Vrátna, záchranné stanice Príslop, Paseky, Vrátna – 

objekty v nájme) 
 
             VTZ elektrické - OP a OS kontrola elektrických zariadení,  
             a elektrických spotrebičov, náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov a 
ručného náradia  - dom HS Vrátna, 
ZS Príslop, ZS  Paseky 

8/2010 9/2010 

kontrola elektroinštalácie - objekt 
ZS Paseky 5/2010 9/2010 

kontrola bleskozvodu- objekt ZS 
Paseky 5/2010 9/2010 

kontrola elektroinštalácie- objekt 
ZS Príslop 6/2010 9/2010 

kontrola bleskozvodu - objekt ZS 
Príslop 6/2010 9/2010 

kontrola elektroinštalácie - objekt 
dom HS Vrátna 5/2010 9/2010 

kontrola bleskozvodu – objekt 
dom HS Vrátna 5/2010 9/2010 

 
     Zistené nedostatky boli odstránené. 
 
 
F/    Oblastné stredisko Veľká Fatra (dom HZS Donovaly – objekt v správe HZS) 
 
             VTZ elektrické - OP a OS elektrických zariadení  

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov  
a ručného náradia – dom HZS 
Donovaly 

 
12/2010 

 
12/2010 

kontrola elektroinštalácie – dom 
HZS Donovaly 8/2010 2/2010 

 
     Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne. 
 
 
G/    Oblastné stredisko Slovenský raj (dom HZS Čingov – objekt v správe HZS, záchranná stanica 

Dedinky – objekt v nájme) 
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             VTZ elektrické - OP a OS kontrola elektrických spotrebičov, 
             , náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických spotrebičov 
a ručného náradia – dom HZS 
Čingov, ZS Dedinky 

 
2/2010 

 
3/2010 

kontrola elektroinštalácie – objekt 
ZS Dedinky 1/2010 3/2010 

kontrola bleskozvodu – objekt ZS 
Dedinky 1/2010 3/2010 

      
 
     Technické zariadenia považované za vyhradené a ostatné technické zariadenia, ktoré prevádzkuje 
HZS, boli v priebehu hodnoteného obdobia schopné bezpečnej prevádzky. 

 
 
7.1.6     Ochrana pred požiarmi 
 
      Ochrana pred požiarmi je v Horskej záchrannej službe zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi 
o Ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“), Vestníkom Ministerstva vnútra SR č. 42/2005 o OPP 
v rezorte Ministerstva vnútra SR v platnom znení a podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 28/2006 – Požiarny 
štatút v znení neskorších pokynov. 
 
 
7.1.6.1     Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi 
 
     Pokyn riaditeľa HZS č. 28/2006 zo dňa 11.9.2006 Požiarny štatút v znení neskorších pokynov je 
interným predpisom na úseku ochrany pred požiarmi a jeho obsahová náplň je spracovaná v súlade so 
zákonom a vyhláškou o OPP. Požiarny štatút určuje organizačné usporiadanie OPP v objektoch HZS, 
najmä zabezpečenie riadenia a vykonávanie OPP osobami s odbornou spôsobilosťou, povinnosti 
jednotlivých organizačných zložiek, povinnosti vedúcich príslušníkov, príslušníkov a zamestnancov, 
spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, pokynov, preventívnych protipožiarnych 
prehliadok objektov a pracovísk, spôsob zabezpečenia OPP pred požiarmi pri činnostiach spojených so 
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vzniku požiaru a v mimopracovnom čase. 
     Za plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá štatutárny orgán HZS alebo jeho 
zástupca. 
     Štruktúra funkcií pre výkon a kontrolu v oblasti ochrany pred požiarmi je nasledovná: 
§ technik požiarnej ochrany 
§ protipožiarna hliadka právnickej osoby 
§ protipožiarna hliadka pracoviska 
§ protipožiarna asistenčná hliadka. 
 

     Činnosť technika požiarnej ochrany je zabezpečená vlastným technikom s požadovanou odbornou 
spôsobilosťou. 
     Protipožiarna hliadka právnickej osoby je zriadená v každej organizačnej zložke HZS, ktorú tvoria  
traja členovia. 
     Protipožiarna hliadka pracoviska je zriadená na pracoviskách s miestami so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru - v oblastnom stredisku Vysoké Tatry (NTL plynová kotolňa 
a regulačná stanica plynu) a Stredisku lavínovej prevencie (sklad výbušnín). Protipožiarna hliadka 
pracoviska v oblastnom stredisku Vysoké Tatry bola poverená aj plnením úloh protipožiarnej hliadky 
právnickej osoby. 
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7.1.6.2     Dokumentácia ochrany pred požiarmi 
 

          V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi je v jednotlivých organizačných zložkách HZS 
vypracovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi: 
§ požiarny štatút,  
§ požiarne poplachové smernice,  
§ záznamy zo školení o OPP,  
§ tematické plány pre protipožiarne hliadky,  
§ požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, 
§ ďalšia súvisiaca dokumentácia. 

           Dokumentácia sa aktualizuje pri každej zmene a následne jedenkrát za dvanásť mesiacov. 
 
 

7.1.6.3     Školenia z ochrany pred požiarmi 
 
     Školenie príslušníkov HZS a zamestnancov pri nástupe do služobného alebo pracovného pomeru  
z ochrany pred požiarmi vykonáva technik požiarnej ochrany, o čom je spísaný záznam o vstupnom 
školení z OPP. 
     Školenia pre príslušníkov HZS a zamestnancov z  ochrany pred požiarmi boli vykonané v súlade 
s platnou legislatívou. Dokumentácia o školeniach je uložená u technika požiarnej ochrany na 
riaditeľstve HZS. 
     Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok sa vykonáva jedenkrát ročne. Dokumentácia 
(záznamy) zo školení je uložená u technika požiarnej ochrany.  
     Cvičný požiarny poplach bol vykonaný v objekte HZS Jasná dňa 12.3.2010 a v objekte HZS na 
Donovaloch dňa 3.9.2010 v súlade s ustanovením § 28 vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
7.1.6.4     Vykonávanie kontrolnej činnosti  na úseku ochrany pred požiarmi  
 
     Vedúci príslušníci a zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia vykonávali sústavnú kontrolu plnenia 
úloh z hľadiska ochrany pred požiarmi a zabezpečovali okamžité odstránenie zistených nedostatkov. 
     Technik požiarnej ochrany vykonával preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých priestoroch 
a objektoch HZS: 
§ každých šesť mesiacov v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť, 
§ každé tri mesiace v ostatných objektoch a priestoroch. 

 
     Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky bola kontrola: 
§ organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách, 
§ porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, 
§ stavebného riešenia objektov najmä z prevádzkového hľadiska, 
§ zariadení pre protipožiarny zásah, 
§ trvalej voľnosti únikových ciest, 
§ skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi, 
§ funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov, 
§ prevádzkovania a stavu technických zariadení, 
§ označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. 
 

     Technik požiarnej ochrany súčasne vykonával aj kontrolu plnenia úloh a uložených opatrení z 
predchádzajúcich prehliadok. Zistené nedostatky zaznamenával do požiarnych kníh jednotlivých 
organizačných zložiek a hlavnej požiarnej knihy, ktoré predkladal štvrťročne k nahliadnutiu a na podpis 
štatutárnemu zástupcovi, prípadne spracoval aj samostatný záznam. 
     Kontroly z predpisov o ochrane pred požiarom sa vykonávali jedenkrát štvrťročne v jednotlivých 
objektoch HZS. Preventívne protipožiarne prehliadky sa po vykonaní zapisovali do požiarnej knihy. 
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     Oddelenie inšpekcie práce a stavebného poriadku Ministerstva vnútra SR nevykonalo v hodnotenom 
období protipožiarnu kontrolu. 
 
 

   7.1.6.5    Vykonané kontroly požiarnych vodovodov,  prenosných hasiacich prístrojov        
                  a komínov  
 

     Stav  po  kontrole hasiacich prístrojov a hydrantov  bol vyhovujúci a v súlade s vyhláškou MV SR č. 
719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky prevádzkovania  a zabezpečenia pravidelnej kontroly 
prenosných hasiacich prístrojov a vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na 
hasenie požiarov. 
     Kontrola a čistenie komínov v priebehu roka 2010 boli vykonané v objektoch riaditeľstva HZS Horný 
Smokovec, oblastného strediska Malá Fatra – dom HS Vrátna, oblastného strediska Západné Tatry – 
dom HS v Žiarskej doline, oblastného strediska Vysoké Tatry – dom HZS v Starom Smokovci, 
oblastného strediska Nízke Tatry - záchranná stanica Čertovica a oblastného strediska Slovenský raj – 
dom HZS Čingov, záchranná stanica Dedinky v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. 
o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri prevádzke palivových spotrebičov.  
     Podmienky na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhu elektrických 
zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sú upravené Pokynom riaditeľa HZS č. 13/2006, ktorým 
sa ustanovujú podmienky bezpečného prevádzkovania, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy 
elektrických zariadení v objektoch HZS.   
 
 
7.1.7     Pracovné úrazy  
 
     Smrteľný služobný/pracovný úraz je úraz, ktorým bola spôsobená smrť príslušníka alebo 
zamestnanca. 
     Závažný služobný/pracovný úraz je úraz, pri ktorom je dĺžka pracovnej neschopnosti najmenej 42 
dní. 
     Ostatný registrovaný služobný/pracovný úraz je úraz, pri ktorom dĺžka pracovnej neschopnosti je 
viac ako tri dni, ale menej ako 42 dní. 
     Ostatný služobný/pracovný úraz je úraz, pri ktorom dĺžka pracovnej neschopnosti je menej ako tri 
dni alebo dočasná neschopnosť následkom úrazu nevznikla.  
 
 
7.1.7.1  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte smrteľných služobných  

a pracovných úrazov 
 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
smrteľný 
služobný 

úraz 

2010 
smrteľný 
pracovný 

úraz 

2010 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 0 0 0 
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7.1.7.2  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte závažných 
služobných a pracovných úrazov  

 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
závažný 
služobný 

úraz 

2010 
závažný 

pracovný 
úraz 

2010 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 0 0 0 
   
  
7.1.7.3  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných 

registrovaných služobných a pracovných úrazov  
 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
ost.registr. 
služobný 

úraz 

2010 
ost.registr. 
pracovný 

úraz 

2010 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje 1  1 

 S p o l u 1 0 1 
 
 
 
7.1.7.4  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných služobných 

a pracovných úrazov  
 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
ostatný 

služobný 
úraz 

2010 
ostatný 

pracovný 
úraz 

2010 
spolu 

I. Dopravné prostriedky 1  1 
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
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III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb 2  2 
V. Materiál, bremená, predmety 1  1 
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly 4  4 
XI. Iné zdroje 2  2 

 S p o l u 10 0 10 
    
 
7.1.7.5  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte služobných 

a pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví 
 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
služobný 

úraz  
s ťažkou 
ujmou 

2010 
pracovný 

úraz 
s ťažkou 
ujmou 

2010 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 0 0 0 
 
 
7.1.7.6  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte smrteľných služobných a  
             pracovných  úrazov  
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
smrteľný 
služobný 

úraz 

2010 
smrteľný 
pracovný 

úraz 

2010 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ             
(kódy 1 až 7) 

0 0 0 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 
konania bez oprávnenia 
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9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého         
(kódy 8 až 10) 

0 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 
nebezpečné konanie) 

   

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon     
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 0 0 0 
 CELKOM 0 0 0 

 
 
7.1.7.7  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte závažných služobných 

a pracovných úrazov 
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
závažný 
služobný 

úraz 

2010 
závažný 

pracovný 
úraz 

2010 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ            
(kódy 1 až 7) 

0 0 0 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 
konania bez oprávnenia 

   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého         
(kódy 8 až 10) 

0 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 
nebezpečné konanie) 

   

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon     
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 0 0 0 
 CELKOM 0 0 0 
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 7.1.7.8  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných registrovaných 
služobných a pracovných úrazov  

 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
ost.registr. 
služobný 

úraz 

2010 
ost.registr. 
pracovný 

úraz 

2010 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ            
(kódy 1 až 7) 

0 0 0 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 
konania bez oprávnenia 

   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého         
(kódy 8 až 10) 

0 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 
nebezpečné konanie) 

   

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon  1  1 
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 1 0 1 
 CELKOM 1 0 1 

 
 
7.1.7.9  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných služobných  
             a pracovných úrazov  
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
ostatný 

služobný 
úraz 

2010 
ostatný 

pracovný 
úraz 

2010 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ            
(kódy 1 až 7) 

0 0 0 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane    
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konania bez oprávnenia 
9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 

a ochranných opatrení 
   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého         
(kódy 8 až 10) 

0 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 
nebezpečné konanie) 

1  1 

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon  4  4 
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami 5  5 
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 10 0 10 
 CELKOM 10 0 10 

   
 
7.1.7.10  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte služobných a pracovných 
               úrazov s ťažkou ujmou na zdraví 
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2010 
služobný 

úraz  
s ťažkou 
ujmou 

2010 
pracovný 

úraz 
s ťažkou 
ujmou 

2010 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ            
(kódy 1 až 7) 

0 0 0 

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 
konania bez oprávnenia 

   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého         
(kódy 8 až 10) 

0 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 
nebezpečné konanie) 

   

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon     
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 0 0 0 
 CELKOM 0 0 0 

    
     Choroba z povolania v priebehu hodnoteného obdobia nebola evidovaná. 
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7.1.8     Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  
   
     V súlade s ust. § 6 ods.1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Pokynom riaditeľa HZS 
č. 31/2006 zo dňa 5.10.2006, ktorým sa ustanovujú po vyhodnotení zostatkové ohrozenia (pracovných 
rizík), pri ktorých zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky (podľa pracovísk, 
technických zariadení a pracovných činností). 
     Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“) boli v roku 2010 príslušníkom a 
zamestnancom Horskej záchrannej služby poskytované podľa  § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie ochranných pracovných prostriedkov  a  v súlade s  Pokynmi riaditeľa HZS č. 23/2010, č. 
24/2010 a č. 25/2010. Pokyny riaditeľa HZS stanovujú rozsah a podmienky poskytovania ochranných 
prostriedkov. V prílohách pokynov je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, prostriedkami osobného zabezpečenia, pomocným 
materiálom a  pracovnými prostriedkami pre záchranárov, záchranárov v špecializácii jaskyniar, 
kynológ, v ostatných činnostiach, vybavenie pohotovostných skladov a dobrovoľných záchranárov na 
základe dohody s HZS. 
     V roku 2010 boli príslušníkom HZS a zamestnancom  poskytnuté tie ochranné prostriedky, ktoré boli 
zahrnuté v pláne obstarania pre rok 2010, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov v obmedzenom 
množstve. Príslušníkom HZS a zamestnancom sa poskytujú ochranné prostriedky bezplatne, výmenným 
spôsobom opotrebovaných  a po uplynutí doby užívania.  
     V prípade zničenia, poškodenia, alebo straty pred uplynutím doby užívania, má príslušník HZS a 
zamestnanec nárok na ich predčasnú výmenu. Príslušníci HZS a zamestnanci majú v oblastných 
strediskách šatníky a priestory na bezpečné uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
prostriedkov osobného zabezpečenia, pomocného materiálu a pracovných prostriedkov v čase, keď ich 
nepoužívajú. OOPP a pracovné prostriedky sa zabezpečovali v súlade s platnými predpismi o certifikácii 
alebo o zhode výrobkov a  boli k nim poskytnuté návody na ich obsluhu a  používanie. 
 
 
7.1.9     Kontrolná činnosť 
 
     V roku 2010 nebola vykonaná žiadna kontrola orgánom dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia 
pri práci v SR. 
     Ministerstvo vnútra SR – Sekcia riadenia ľudských zdrojov, odbor riadenia služobného pomeru – 
inšpekcia práce nevykonalo v priebehu  hodnotného obdobia žiadnu kontrolu - riadenie  metodické. 
     Riaditeľstvo – odborný referent pre BOZP a OPP pre zaistenie stavu a zabezpečenia BOZP a OPP v 
objektoch jednotlivých organizačných zložiek HZS a na pracoviskách vykonával kontroly podľa plánu 
kontrolnej činnosti na rok 2010 a ihneď po nahlásení zisteného nedostatku, ktorý by ohrozil bezpečnosť 
a zdravie príslušníkov HZS a zamestnancov.  
     Kontroly boli zamerané na: 
§ poriadok a čistotu na pracoviskách, príslušných komunikáciách, hlavne prístupových na 

pracovisko, hygienických a sociálnych zariadeniach, 
§ stav jednotlivých pracovísk,   
§ stav náradia a ostatných zariadení a dopravných prostriedkov z hľadiska bezpečnosti práce, 

kontrolu rebríkov z hľadiska pevnosti a stability, 
§ vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

a pomôckami, ich stav, užívanie a hospodárenie s nimi, kontrolu skladovacích priestorov, 
záchranárskeho materiálu a osobnej výstroje, 

§ prístupnosť prostriedkov ochrany pred požiarmi, rozmiestnenie hasiacich prístrojov, 
§ dostupnosť k rozvádzačom elektroinštalácie ich označenie bezpečnostnými symbolmi, 
§ vedenie evidencie služobných a pracovných úrazov do knihy úrazov, 
§ vybavenie pracoviska lekárničkou prvej pomoci, 
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§ dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách, 
§ stav vykonávania odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a odstraňovania 

zistených nedostatkov, 
§ iné fyzické nedostatky, 
§ preventívnu protipožiarnu prehliadku v súlade s § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, kontrolu dokumentácie ochrany pred 
požiarmi a jej aktualizáciu. 

 
     V rámci vlastnej kontrolnej činnosti vykonával poverený príslušník HZS kontroly, či príslušníci a 
zamestnanci nepožívajú alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky v služobnom alebo 
pracovnom čase, v čase služobnej alebo pracovnej pohotovosti a pri plnení služobných alebo pracovných 
úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.   
     O vykonaných kontrolách boli zaevidované záznamy s výsledkom nameraných hodnôt. 
 
 
 
 
 
7.2    Doprava, prevádzka služobných motorových vozidiel 
 
     Pri prevádzke služobných motorových vozidiel sa vodiči Horskej záchrannej služby v roku 2009 
riadili zákonmi a vyhláškami o premávke na pozemných komunikáciách, nariadeniami a pokynmi  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vnútornými  Pokynmi riaditeľa HZS: 
 
§ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke služobných cestných vozidiel, 

čiastka 24 z 25. mája 2010, 
§ Pokyn riaditeľa HZS č. 8/2005 zo 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových 

vozidiel a snehových skútrov pri pracovných cestách a používanie technických pracovných 
prostriedkov, 

§ Pokyn riaditeľa HZS č. 1/2006  z 2. januára 2006, ktorým sa stanovujú podmienky pre 
zabezpečenie prevádzky služobných snehových skútrov a štvorkoliek v súlade s návodom na ich 
používanie,  

§ Pokyn riaditeľa HZS č. 7/2007 z 3. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa HZS č. 
8/2005 zo 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových skútrov 
pri pracovných cestách a používanie technických pracovných prostriedkov, 

§ Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 23/2008 zo dňa 2. mája 2008 o jednotnom   
označovaní motorových vozidiel Horskej záchrannej služby, 

§ Pokyn riaditeľa HZS č. 32/2009  z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn riaditeľa č. 
8/2005 zo dňa 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových 
skútrov pri pracovných cestách a používaní technických pracovných prostriedkov. 

§ Pokyn riaditeľa HZS č. 37/2009  z 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn riaditeľa 
č. 8/2005 zo dňa 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových 
skútrov pri pracovných cestách a používaní technických pracovných prostriedkov, 

§ Pokyn riaditeľa HZS č. 2/2011 z 1. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa 
Horskej záchrannej služby č. 8/2005 zo dňa  7. septembra 2005, o prevádzke služobných 
motorových vozidiel a  snehových skútrov pri pracovných cestách a používaní technických 
pracovných prostriedkov. 
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7.2.1 Riadenie a zabezpečovanie úloh spojených s prevádzkou motorových   
             vozidiel 

 
     Organizačný útvar HZS a poverení príslušníci zabezpečovali následovné úlohy: 
§ celkovú organizáciu pri prevádzke autodopravy, 
§ preberanie a odovzdávanie  služobných vozidiel, 
§ vedenie evidencie a prehľad o rozdelení  služobných vozidiel jednotlivým organizačným 

zložkám a pracoviskám v súlade so stanoveným normatívnym počtom, 
§ vedenie predpísanej písomnej dokumentácie spojenej s užívaním a  prevádzkou motorových 

vozidiel, 
§ zabezpečovanie technickej spôsobilosti, údržbu a opravy prevádzkovaných služobných 

motorových vozidiel, 
§ zabezpečovanie odbornej spôsobilosti vodičov služobných motorových vozidiel, 
§ vedenie evidencie nehôd služobných motorových vozidiel,  
§ predkladanie podkladov na likvidáciu vzniknutých škôd  na služobných motorových vozidlách, 
§ vykonávanie ročnej inventarizácie služobných motorových vozidiel a zostatku pohonných hmôt 

v nádržiach služobných motorových vozidiel, 
§ vykonávanie kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ustanovenej riaditeľom HZS. 

 
     Každé služobné motorové vozidlo je pridelené  do trvalej starostlivosti konkrétnemu príslušníkovi 
HZS alebo zamestnancovi na základe výpisu z kmeňovej knihy a  na základe dohody o zverení 
dopravného prostriedku, kde sú uvedené povinnosti zodpovedného vodiča, povinnosti služobného úradu 
(zamestnávateľa) a zodpovednosť za škody spôsobené služobnému úradu (zamestnávateľovi).  
 
 
7.2.2    Služobné motorové vozidlá 
 
     Rozdelenie služobných motorových vozidiel je v súlade s potrebami  na zabezpečenie 
akcieschopnosti Horskej záchrannej služby  dopravnou technikou pre záchrannú činnosť v letnom aj 
v zimnom období a celkový chod HZS vzhľadom na jej členitosť a veľké vzdialenosti medzi 
jednotlivými organizačnými zložkami. 
 
 
7.2.3    Poistenie motorových vozidiel 
 
     Poistenie služobných motorových vozidiel za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel 
(povinné zmluvné poistenie) bolo v roku 2010 zabezpečené a uhradené Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky prostredníctvom ekonomického odboru Sekcie ekonomiky v súlade so zákonom NR SR č. 
381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 
motorového vozidla. Zmluva o poistení bola uzatvorená s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, 
a.s.  
     Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel bolo zabezpečené a uhradené nasledovne: 
 
§ služobné motorové vozidlo Mercedes Benz, BB-561 BO, ročné poistné predstavuje sumu 

1232,35 €, vozidlo je poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6523415341) 
od 29.3.2005, poistenie bolo zrušené k 29.3.2010, 

§ služobné motorové vozidlo VW Passat 3C/BKP,  PP-275 BJ, ročné poistné predstavuje sumu 
675,46 €, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperativa poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6536360191) 
od 26.2.2007, 

§ služobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW, PP-318 AY, ročné poistné predstavuje sumu 
280,78 €, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6537984799) 
od 29.5.2007, poistenie bolo zrušené k 29.5.2010, 
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§ služobné motorové vozidlo VW Transporter, PP-479 BV, ročné poistné predstavuje sumu 511,78 
€, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6549812628) od 
28.11.2008, 

§ služobné motorové vozidlo Nissan Navara, PP-371 BV, ročné poistné predstavuje sumu 774,45 
€, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6548309684) od 
18.9.2008, 

§ služobné motorové vozidlo Nissan Navara, LM-724 BH, ročné poistné predstavuje sumu 774,45 
€, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6548309983) od 
18.9.2008. 

 
     Havarijné poistenie je uzatvorené pre služobné motorové vozidlá, ktoré sú využívané pri 
zahraničných pracovných cestách (v zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 68/2010 o používaní 
služobných cestných vozidiel). 
 
 
7.2.4    Technická spôsobilosť služobných motorových vozidiel 
 
     Poverení príslušníci HZS a zamestnanci zabezpečovali vykonávanie údržby služobných motorových 
vozidiel, dodržiavali lehoty technických kontrol a emisných kontrol v stanovených termínoch. Servisné 
prehliadky a opravy služobných motorových vozidiel sa vykonávali v autorizovaných servisných 
opravovniach v súlade s pokynmi výrobcu a podľa Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 24/2010 z 25. 
mája 2010 v určených Automobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR.  
.  
 
7.2.5 Dopravné nehody služobných motorových vozidiel 
 
          Postup pri hlásení, objasňovaní dopravných nehôd, ako aj ostatných nehôd, spôsob ich evidencie 
a likvidácie upravujú interné pokyny riaditeľa HZS. 
     V roku 2010 v Horskej záchrannej službe bol 1 prípad nezavinenej dopravnej nehôd a 6 prípadov 
škodových udalostí, z toho 2 zavinené a 4 nezavinené. Pri nehodách a škodových udalostiach nedošlo k  
zraneniu osôb, ani nebolo u  vodičov zistené požitie alkoholických nápojov. Celková výška škôd pri 
dopravných nehodách a škodových udalostiach v roku 2010 vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 
2 614,60 €, z toho predpísané k náhrade zodpovedným príslušníkom a zamestnancom 1 365,28 € a 
uhradené z havarijného poistenia služobných motorových vozidiel 788,57 €.  
 
 
7.2.6    Ústredná evidencia služobných motorových vozidiel 
 
     V roku 2010 boli do evidencie majetku HZS a do ústrednej evidencie služobných motorových 
vozidiel zaradené nasledovné dopravné prostriedky:  
§ snežný skúter Arctic Cat Bearcat Z1 XT pre oblastné stredisko Vysoké Tatry, ktorý bol 

nadobudnutý bezodplatne na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu, v obstarávacej 
hodnote 17 113,34 €, 

§ snežný skúter Arctic Cat Bearcat Z1 XT s príslušenstvom, ktorý bol obstaraný v rámci 
prideleného limitu kapitálových výdavkov pre rok 2010, v obstarávacej cene 20 285,- €. 

     Počet dopravných prostriedkov v roku 2010 bol v súlade so schváleným normatívom počtu 
automobilovej techniky zo dňa 10.9.2009.  
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druh automobilovej techniky počet podľa 
normatívu 

skutočnosť 
2010 

osobné vozidlo 43 39 
motocykel 40 34 
prípojné vozidlo 31 11 

 
 
     V roku 2010 služobné motorové vozidlá najazdili spolu 494 268 km, z toho 24 831 km pri 
záchranných akciách, 14 225 km počas zahraničných pracovných ciest a 455 212 km v súvislosti 
s plnením ostatných služobných a pracovných úloh a povinností.   
     Pre služobné motorové vozidlá bolo celkovo spotrebovaných 18 237 litrov benzínu a 31 437 litrov 
motorovej nafty.     
 
 
7.2.7    Odborná príprava vodičov - referentov HZS 
 
     V roku 2010 došlo k presunu kompetencií výkonu odbornej prípravy vodičov z výcvikového 
zariadenia Ministerstva vnútra SR na odborného referenta dopravy Horskej záchrannej služby podľa 
Pokynu SE-OMTZ-2-7/2010. Základné a zdokonaľovacie odborné školenia boli vykonané v súlade s 
Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 14/2005, v súlade s  Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 
68/2010 a na základe žiadosti schválenej riaditeľom HZS. Účastníci odbornej prípravy splnili všetky 
podmienky na úspešné absolvovanie odbornej prípravy a stali sa držiteľmi služobných preukazov – 
povolení na riadenie služobných motorových vozidiel. 
     Zdokonaľovacie školenie vodičov – referentov HZS bolo vykonané v dňoch 24.5.-15.6.2010 v počte 
47 príslušníkov. 
     Horská záchranná služba vedie evidenciu vodičov - referentov a vydaných povolení na vedenie 
služobných cestných vozidiel.  
 
 
 
 
7.3    Personálno-sociálna práca a platy 
  
     Personálno-sociálna oblasť ako aj mzdová agenda boli po technickej stránke v roku 2010 komplexne 
spracovávané prostredníctvom informačného systému SAP. 
 
          
7.3.1     Počet príslušníkov a zamestnancov 
 
     K 31. 12. 2010 bol počet príslušníkov HZS v štátnej službe vo fyzických osobách 131, z toho je 104 
odborne pripravených záchranárov. V celkovom počte príslušníkov v štátnej službe sú zahrnuté  tri 
príslušníčky na materskej dovolenke a jedna príslušníčka na rodičovskej dovolenke. Do dočasnej štátnej 
služby v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení 
neskorších predpisov boli prijaté tri príslušníčky na zastupovanie počas materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky.  
     Počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je k poslednému dňu sledovaného obdobia 12 
(osoby vykonávajúce prácu na kratšie úväzky).  
     Každý príslušník HZS pred vstupom do služobného pomeru preukázal predpoklady pre vykonávanie 
štátnej služby podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov. Každý zamestnanec pred vstupom do pracovného pomeru preukázal predpoklady pre 
vykonávanie prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. 
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     V priebehu hodnoteného obdobia bolo prijatých spolu 22 príslušníkov HZS, z toho 10 príslušníkov 
bolo prijatých na pracovnú pozíciu záchranár na základe personálneho rozkazu ministra vnútra SR č. 
66/2010, ktorým sa zvýšil počet príslušníkov v Horskej záchrannej službe na počet 128:  
§ 3 príslušníci - oblastné stredisko Vysoké Tatry, časť Pieniny 
§ 2 príslušníci - oblastné stredisko Nízke Tatry 
§ 2 príslušníci - oblastné stredisko Západné Tatry 
§ 1 príslušníci - oblastné stredisko Veľká Fatra 
§ 1 príslušník - oblastné stredisko Malá Fatra 
§ 1 príslušník - oblastné stredisko Slovenský raj. 

 
     S ďalšími príslušníkmi bol uzatvorený služobný pomer na základe potrieb služobného úradu. 
V zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov bol jeden príslušník prijatý na pozíciu operátora Operačného strediska tiesňového volania na 
zastupovanie počas materskej dovolenky,  jedna príslušníčka na pozíciu odborný referent v dočasnej 
štátnej službe  na zastupovanie počas čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, jedna 
príslušníčka na pozíciu právnik do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas čerpania materskej 
dovolenky. Na služobné pozície, ktoré boli uvoľnené v priebehu roka 2010 z  dôvodu skončenia 
služobného pomeru na žiadosť príslušníka, boli prijatí 9-ti noví príslušníci, z toho 2 príslušníci na pozíciu 
záchranár pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 2 príslušníci na pozíciu záchranár pre oblastné stredisko 
Malá Fatra,  3 príslušníci na pozíciu záchranár pre oblastné stredisko Nízke Tatry, 2 príslušníci na 
pozíciu záchranár pre oblastné stredisko Západné Tatry. 
     V hodnotenom období boli prijatí dvaja zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, z toho 
jeden na úväzok 0,2 ako upratovačka s výkonom práce v oblastnom stredisku Veľká Fatra a jeden na 
úväzok 0,2 ako upratovačka s výkonom práce v oblastnom stredisku Slovenský raj. 

       
     V roku 2010 došlo k ukončeniu služobného pomeru 19-tich prípadoch, z toho v 17-tich prípadoch na 
žiadosť príslušníka v zmysle § 61 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení 
neskorších predpisov a v dvoch prípadoch v zmysle § 63 písm. b) uvedeného zákona (skončenie 
zastupovania príslušníka počas neschopnosti na výkon štátnej služby príslušníka).  
 
     Z personálneho hľadiska Horskú záchrannú službu tvoria: 

§ riaditeľ 
§ zástupca riaditeľa 
§ príslušníci vykonávajúci odbornú činnosť na riaditeľstve HZS a v Školiacom stredisku  
§ príslušníci záchranári  
§ príslušníci Školiaceho strediska 
§ príslušníci Strediska lavínovej prevencie 
§ príslušníci Operačného strediska tiesňového volania (ďalej len „OSTV“) 
 

     Okrem príslušníkov – záchranárov, príslušníkov Školiaceho strediska, príslušníkov Strediska 
lavínovej prevencie a príslušníkov OSTV sú z personálneho hľadiska súčasťou HZS aj príslušníci 
vykonávajúci odborné činnosti na zabezpečenie chodu organizácie, ktorí plnia úlohy a vykonávajú 
činnosti na riaditeľstve HZS. 
     Riaditeľstvo HZS predstavuje odborný organizačný celok riaditeľa HZS pre plánovaciu, rozborovú a 
kontrolnú činnosť, prípravu dokumentov vzdelávania, preventívno-výchovnú činnosť, propagačnú 
činnosť, organizovanie styku s masmédiami, financovanie, hospodárenie s materiálom  horskej 
záchrannej služby,   materiálne  vybavenie a technické zabezpečenie. 
     Na čele riaditeľstva je zástupca riaditeľa, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi HZS a zodpovedá za 
plnenie úloh, ktoré sú stanovené jednotlivým oddeleniam riaditeľstva. 
     Príslušníci vykonávajú  činnosti a plnia úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy na týchto oddeleniach 
riaditeľstva HZS: 

• ekonomické, 
• prevádzkové, 
• právne,  
• personálno-sociálne. 
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     Okrem príslušníkov vykonávajúcich štátnu službu tvoria z personálneho hľadiska HZS aj zamestnanci 
vykonávajúci prácu vo verejnom záujme, ktorých pracovná činnosť sa riadi zákonom č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ide o zamestnancov na pracovných 
pozíciách informátori, upratovačky, pomocní zamestnanci a lekár – garant Školiaceho strediska, ktorí 
vykonávajú pracovnú činnosť v strediskách, v závislosti od potrieb organizácie. 
      
     Počet príslušníkov a zamestnancov podľa pracovných zaradení  
 

pracovné zaradenie Počet príslušníkov HZS  
 stav k 31.12.2010 vo FO 

riaditeľ HZS 1 
zástupca riaditeľa  1 
mladší záchranár, záchranár, starší záchranár, záchranár 
expert – záchranná činnosť 

88 

záchranár špecialista – Stredisko lavínovej prevencie, 
Školiace stredisko 

8 

náčelník oblastného strediska, Školiaceho strediska, 
Strediska lavínovej prevencie, Operačného strediska 
tiesňového volania 

9 

operátori – Operačné stredisko tiesňového volania 5 
manažér – vedúci oddelení na Riaditeľstve HZS 5 
záchranár expert – odborní referenti Riaditeľstva HZS 
a Školiaceho strediska 

14 

Spolu 131 

pracovné zaradenie Počet zamestnancov  
 stav k 31.12.2010 vo FO 

pomocný zamestnanec 4 
informátor 3 
Lekár – garant školiaceho strediska 1 
upratovačka 4 
Spolu 12 
CELKOM 143 

    
     Na kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov, ale aj všeobecne na zabezpečenie záchrannej, pátracej a preventívnej 
činnosti v horských oblastiach je jednou zo základných podmienok kvalitné personálne zabezpečenie. 
Činnosti v horských oblastiach vykonáva 88 záchranárov oblastných stredísk, 8 náčelníkov a 8 
záchranárov špecialistov školiaceho strediska a strediska lavínovej prevencie. 
 
     Počet príslušníkov vykonávajúcich záchrannú činnosť podľa oblastí pôsobenia 
 

Organizačná zložka Pôsobnosť Počet príslušníkov 
(záchranárov) 

Vysoké Tatry Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 26 
Nízke Tatry Nízke Tatry 23 
Západné Tatry Západné Tatry 12 
Malá Fatra Malá Fatra, Stredné Beskydy 13 
Veľká Fatra Veľká Fatra 11 
Slovenský raj Slovenský raj 9 
Školiace stredisko  5 
Stredisko lavínovej prevencie  5 
SPOLU  104 
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7.3.2 Priemerný plat         
 
     S účinnosťou od 1.1.2008 upravuje pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie príslušníkov HZS zákon 
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákony č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
pri výkone práce vo verejnom záujme upravujú pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov vo 
výkone práce vo verejnom záujme. Odmeňovanie príslušníkov HZS a zamestnancov sa ďalej riadi 
internými pokynmi riaditeľa HZS a Kolektívnou zmluvou organizácie.  
 
     Priemerný mesačný príjem príslušníkov HZS dosiahol v hodnotenom období sumu 999,75 EUR 
bez odmien a sumu 1 087,85 EUR s odmenami a priemerný mesačný plat zamestnancov vo výkone práce 
vo verejnom záujme sumu 662,72 EUR bez odmien a sumu 757,63 EUR s odmenami.  
     Porovnanie s predchádzajúcim hodnoteným obdobím je v nasledovnej tabuľke. 
 
                                                                                                                                                                                                                       v EUR 

Ukazovateľ k 31.12.2009 k 31.12.2010 
príslušníci zamestnanci príslušníci zamestnanci 

priemerný plat bez odmien vrátane pohot. služieb 924,00 468,00 999,75 662,72 
priemerný plat s odmenami vrátane pohot. služieb 1 022,00 494,00 1 087,85 757,63 

 
     Výrazný rozdiel v priemernom mesačnom príjme v porovnaní s rokom 2009 u zamestnancov vo 
verejnom záujme nastal z dôvodu, že na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR sa priemerný plat 
prepočítava na priemerný prepočítaný počet, teda na počet plných úväzkov a nie na priemerný počet vo 
fyzických osobách (ten bol za zamestnancov 12). U príslušníkov HZS takýto rozdiel nevznikol, všetci 
príslušníci v služobnom pomere majú plný úväzok. 
 
 
7.3.3     Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
 
     Popri plnení úloh vlastnými príslušníkmi a zamestnancami plnila organizácia určité špecifické úlohy 
aj zamestnancami na základe dohôd o vykonaní práce. Náklady na odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru za sledované obdobie predstavujú sumu 11 432,30 EUR,  z toho 9 552,80 EUR bolo 
čerpaných pre projekt „Slúžime životu...“ z mimorozpočtových prostriedkov. Čiastka 1 879,50 EUR sa 
čerpala z prostriedkov štátneho rozpočtu na vykonávanie nasledovných činností: 
 

§ psychologické vyšetrenia v súvislosti s prijímacím konaním na miesta záchranárov, 
operátorov OSTV a administratívnych zamestnancov HZS, psychologické vyšetrenie 
príslušníkov OSTV pre potreby posúdenia osobnosti v rámci pracovného kolektívu, 

§ výkon lyžiarskej služby v oblastných strediskách Malá Fatra,  
§ oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
§ meteorologické merania, podávanie informácií o výskyte lavín. 

 
 
 
7.3.4     Lekárske prehliadky 
 
     V súlade so zákonom č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 576/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a Pokynom riaditeľa HSZ č. 31/2009 zo dňa 1. septembra 2009 
o vykonávaní lekárskych prehliadok príslušníkov Horskej záchrannej služby v súvislosti s výkonom 
štátnej služby absolvovalo v sledovanom období 22 príslušníkov vstupnú lekársku prehliadku, 1 
príslušník absolvoval mimoriadnu lekársku prehliadku a 14 príslušníkov absolvovalo výstupnú lekársku 
prehliadku. V roku 2010 absolvovalo ročnú preventívnu prehliadku 100 príslušníkov. Náklady spojené 
s vykonanými lekárskymi prehliadkami za sledované obdobie predstavujú sumu 9 711,58 EUR.  
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7.3.5     Rekondičné pobyty 
 
     Horská záchranná služba je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regeneráciu 
telesného a duševného zdravia povinná zabezpečovať rekondičné pobyty vybraným príslušníkom 
v trvaní 14 dní nepretržite v kalendárnom roku, pričom rekondičného pobytu je povinný zúčastniť sa 
príslušník, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení 
neskorších predpisov a spĺňa podmienky účasti na rekondičnom pobyte v zmysle § 161 zákona č. 
315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. V sledovanom období sa v zariadení „Ústav špeciálneho 
zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť“ zúčastnilo 28 príslušníkov, 
z plánovaného počtu 36, ktorí mali povinnosť v roku 2010 absolvovať rekondičný pobyt. Rekondičného 
pobytu sa nezúčastnili príslušníci, ktorým skončil služobný pomer a príslušníci, ktorí nemohli nastúpiť 
na rekondičný pobyt zo závažných osobných a zdravotných dôvodov. 
     Náklady spojené s účasťou na rekondičných pobytoch za sledované obdobie predstavujú sumu 
6 929,95 €.  
 
 
7.3.6     Iná činnosť personálno-sociálneho oddelenia 
 
     Personálno-sociálne oddelenie na zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 315/2001 Z.z. 
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov plní aj tieto ďalšie úlohy: 
§ plní úlohy osobného úradu vo veciach služobného pomeru príslušníkov a pracovného  pomeru  

zamestnancov  vykonávajúcich  práce   vo verejnom záujme, 
§ vykonáva výberové konanie a všetky úkony súvisiace so vznikom služobného pomeru 

príslušníkov, vykonáva všetky úkony spojené so vznikom pracovného pomeru zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, spracúva štatistiku za služobný úrad, 

§ vedie osobnú evidenciu príslušníkov a zamestnancov a zabezpečuje agendu s ňou spojenú, 
§ vykonáva činnosti súvisiace s prihlasovacou a odhlasovacou povinnosťou vyplývajúcou 

z predpisov o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, vykonáva štatistické 
výkazníctvo a predpísané evidencie, 

§ plní úlohy útvaru sociálneho zabezpečenia pre príslušníkov (ďalej len „sociálne zabezpečenie“) 
podľa zákona č. 328/2002 Z. z., 

§ rozhoduje o dávkach sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z., 
§ spracováva podklady pre kontrolné orgány a stanoviská v rámci odvolacieho konania, 
§ spracováva podklady pre nemocenské dávky a iné náhrady mzdy, 
§ zabezpečuje odvody do fondov, 
§ pripravuje podklady v oblasti sociálneho, nemocenského a zdravotného zabezpečenia príslušníkov 

a zamestnancov, 
§ plní úlohy súvisiace s prípravou a organizačným zabezpečením služobného hodnotenia  

príslušníkov, 
§ vydáva služobné preukazy príslušníkom zboru,  
§ určuje jednotný rámec pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov služobného úradu a 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
§ prešetruje a vybavuje podania príslušníkov vo veciach služobného pomeru a podania 

zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme, vo veciach zamestnaneckého pomeru,  
§ realizuje návrhy na vyznamenania príslušníkov a zamestnancov,  
§ realizuje návrhy na vymenovanie alebo povýšenie do hodnosti, 
§ koordinuje   činnosti    súvisiace   s    psychologickou      starostlivosťou      príslušníkov  a 

zamestnancov,  
§ zabezpečuje podľa osobitných predpisov spoluprácu s príslušným odborovým zväzom pri príprave 

a uzatváraní kolektívnych dohôd a kolektívnych zmlúv a zabezpečuje plnenie  záväzkov v oblasti 
sociálnej starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov,   

§ koordinuje činnosti poradných odvolacích komisií v prípadoch, ak je odvolacím orgánom riaditeľ 
HZS, 
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§ koná vo veciach majetkových priznaní, 
§ pripravuje pre riaditeľa služobné hodnotenie príslušníka, 
§ plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnych a disciplinárnych opatrení. 

 
 
 
 
7.4    Materiálno-technické zabezpečenie a evidencia majetku 
 
 
7.4.1     Materiálno-technické zabezpečenie 
 
     Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb sa v roku 2010 postupovalo v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pokynmi riaditeľa Horskej 
záchrannej služby č. 20/2009 zo dňa 1.5.2009 a č. 26/2010 zo dňa 29.7.2010 o jednotnom postupe pri 
verejnom obstarávaní podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. 
              
     V priebehu hodnoteného obdobia boli formou súťaží uskutočnené nasledujúce obstarania: 

 
 

 
p.č. 

metóda 
verejného obstarania 

predmet 
obstarania 

 
Názov 

počet 
ks/páry 

1. Zákazky s nízkou hodnotou tovar kancelárske potreby 1 
   lyže s viazaním a stúpacími pásmi 106 
   pončo do dažďa 224 

   
termoprádlo do veľmi chladných 
podmienok 106 

   technické outdoorové nohavice  106 

   
pneumatiky pre služobné motorové 
vozidlá 1 

2.  práce 
projektová dokumentácia – Dom HZS 
Jasná, Záchranná stanica Čertovica 1 

 Podprahové zákazky   

prepojenie slovenského a poľského 
geografického informačného systému 
horskej záchrany – prvá časť 1 

 
 
 
7.4.2     Evidencia majetku 
 
7.4.2.1 Zaradenie majetku 
 
     Obstaraný, prenajatý a vypožičaný majetok v priebehu roka 2010, zaradený do evidencie majetku,  je 
uvedený v nasledovnej tabuľke. 
 

Druh majetku Obstarávacia cena v EUR 
021 - Stavby  0,00 
022 - Samostatné hnuteľných veci a súbory 
hnuteľných vecí  38 131,88 
023 - Dopravné prostriedky  39 394,76 
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 0,00 
031 - Pozemky  0,00 
Spolu dlhodobý majetok 77 526,64 
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Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok 107 897,99 
Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok 0,00 
Operatívna evidencia - vypožičaný majetok 0,00 
Operatívna evidencia - prenajatý majetok 0,00 
Spolu majetok v operatívnej evidencii 107 897,99 
CELKOM 185 424,63 

 
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
§ Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne na základe zmluvy o prevode správy 

majetku štátu, v obstarávacej hodnote 32 489,38 € – rádiostanice GP 300 (25 ks) a rádiostanice 
GP 340 (5 ks) a rádiostanica GP 380 (1 ks), notebook IBM Lenovo typ A vrátane príslušenstva 
pre operačné stredisko tiesňového volania (hospodárska mobilizácia). 

§ Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý na základe darovacej zmluvy, v reprodukčnej 
obstarávacej hodnote 2 508,50 € - sústruh SV 8R. 

§ Zaradenie majetku, ktorý bol obstaraný v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov pre 
rok 2010, v hodnote 3 134,- € - záchranárske nosidlá Kong Stretcher. 

 
Dopravné prostriedky 
§ Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne na základe zmluvy o prevode správy 

majetku štátu, v obstarávacej hodnote 17 113,34 € - snežný skúter Arctic Cat Bearcat Z1 XT pre 
oblastné stredisko Vysoké Tatry. 

§ Zaradenie majetku, ktorý bol obstaraný v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov pre 
rok 2010, v obstarávacej cene 20 285,- € - snežný skúter Arctic Cat Bearcat Z1 XT 
s príslušenstvom. 

§ Zaradenie majetku, ktorý bol obstaraný z finančného daru – technické zhodnotenie snežného 
skútra pre oblastné stredisko Vysoké Tatry (montáž hydraulickej brzdy) v obstarávacej hodnote 
1 996,42 €. 

 
 
7.4.2.2 Vyradenie majetku 
 
     V priebehu roka 2010 bol majetok vyradený z evidencie majetku z dôvodu neupotrebiteľnosti, 
škodových udalostí, straty zverených predmetov, skončenia platnosti zmlúv o výpožičke. Prehľad 
o majetku vyradenom z evidencie uvádzame v nasledovnej tabuľke. 
 

Druh majetku Obstarávacia cena v EUR 
021 - Stavby  0,00 
022 - Samostatné hnuteľných veci a súbory 
hnuteľných vecí  787,96 
023 - Dopravné prostriedky  17 193,59 
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 3 477,65 
031 - Pozemky  0,00 
Spolu dlhodobý majetok 21 459,20 
Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok 159 163,61 
Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok 0,00 
Operatívna evidencia - vypožičaný majetok 1,00 
Operatívna evidencia - prenajatý majetok 0,00 
Spolu majetok v operatívnej evidencii 159 164,61 
CELKOM 180 623,81 
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Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
§ Vyradenie rádiostanice GP 300 na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia 

o neupotrebiteľnosti v obstarávacej hodnote 787,96 €. Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú 
hodnotu.  

 
Dopravné prostriedky 
§ Vyradenie snežného skútra LYNX 6900 v obstarávacej cene 17 193,59 € a zostatkovej hodnote 

3 800,44 € na základe návrhu škodovej komisie a rozhodnutia riaditeľa z dôvodu krádeže 
(oblastné stredisko Západné Tatry).  

 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 
§ Vyradenie drobného dlhodobého majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie pre 

neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 3 587,11 €. Majetok nemal zostatkovú hodnotu. 
 
Predmety operatívnej evidencie - hmotný majetok 
§ Vyradenie drobného hmotného majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie pre 

neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 152 890,23 €. 
§ Vyradenie z dôvodu škodových udalostí a straty zverených predmetov v celkovej hodnote 

6 273,38 €. 
 

Operatívna evidencia - vypožičaný majetok 
§ Vyradenie prenajatého majetku na základe ukončenia zmluvy o výpožičke  v celkovej hodnote 

1,00 €. 
              
 
 
7.5    Činnosť právnika 
 

Činnosť právnika Horskej záchrannej služby bola v priebehu roka 2010 zameraná na: 
 
§ novelu zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, 
§ pripomienkové konanie: 

-      k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení 
 a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. 
 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších 
 predpisov,  
- k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
 republiky a o zmne a doplnení niektorých zákonov, 
- vecná analýza a základné zhodnotenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES 
 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických 
 komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania 
 osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií 
 a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými 
 za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, 

§ príprava zmluvných vzťahov súvisiacich so zasadnutím medzinárodnej konferencie 
Medzinárodnej organizácie horskej záchrany IKAR/CISA/ICAR, príprava na zrušení 
občianskeho združenia IKAR-SLOVAKIA 2010,  

§ príprava na zmenu Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa Horskej záchrannej 
službe povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - ambulancie zdravotnej starostlivosti, 
a to: ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancie horskej 
záchrannej služby v odbore urgentná medicína, 

§ príprava podkladov pre kontroly vykonávané Ministerstvom vnútra SR, Správou finančnej 
kontroly Košice: 
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- príprava dokladov a podkladov, 
- príprava písomných vyjadrení v súlade s požiadavkami kontroly, 
- vypracovanie stanovísk k správam o výsledku kontroly, 
- príprava opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
- vypracovanie správy o splnení prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 

§ vybavovanie sťažností, 
§ poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z., 
§ predkladanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z., 
§ riešenie sťažností osôb, ktorým bola poskytnutá a vyúčtovaná záchranná činnosť, 
§ súdne spory, 
§ poistenie majetku HZS, 
§ zmluvné vzťahy – príprava, pripomienkovanie zmlúv (zmluvy kúpne, nájomné, darovacie, 

o prevode správy hnuteľného/nehnuteľného majetku štátu, o spolupráci, lyžiarske, poistné, 
kolektívna zmluva, kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pod.), 

§ príprava interných aktov riadenia, 
§ právne poradenstvo, 
§ vedenie registra zmlúv, 
§ zasadanie v škodovej komisii, 
§ zasadanie v disciplinárnej komisii, 
§ príprava podkladov pre Koncepciu záchrany v horských oblastiach SR s výhľadom do roku 

2015. 
 
 

 
 
7.6    Investičná výstavba 
 
 
7.6.1  Investičná akcia -  Dom HZS Donovaly, rekonštrukcia a prístavba 
 

Názov stavby:     HZS Donovaly, rekonštrukcia a prístavba 
Miesto stavby:    Donovaly, okres Banská Bystrica 

 
     Dňa  30.6.2008 bol zhotoviteľom  A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie Poprad, ukončený 
realizačný projekt stavby. Dňa 21.08.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-283-7/OSNMIV-2008 stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.09.2008. Kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce 
realizované do 31.12.2008 predstavovali čiastku  7 955,12 € (239 656,00 Sk).  
     V roku 2009 neboli na uvedenú investičnú akciu žiadne kapitálové výdavky.  
     V roku 2010 neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne kapitálové výdavky. Realizácia 
stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na realizáciu stavby v roku 2010:        0,00 € 
      
 
7.6.2  Investičná akcia -  Dom HZS Starý Smokovec č.23, rekonštrukcia 
 

Názov stavby:     Dom HZS Starý Smokovec č.23 
Miesto stavby:    Starý Smokovec č.23, okres Poprad 

 
     Dňa  31.10.2008 bol zhotoviteľom  AAaD s.r.o. Svit ukončený realizačný projekt stavby vrátane 
vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Dňa 5.11.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku 
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a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-347-3/OSNMIV-
2008 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.11.2008. Kapitálové výdavky na 
prípravné a projektové práce realizované do 31.12.2008 predstavujú čiastku 12 288,69 € (370 209,00 
Sk). 
     V roku 2009 neboli na uvedenú investičnú akciu žiadne kapitálové výdavky.  
     V roku 2010 neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne kapitálové výdavky. Realizácia 
stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na realizáciu stavby v roku 2010:        0,00 € 
 
 
 7.6.3  Investičná akcia - Oblastné stredisko Nízke Tatry - juh,   
                                          rekonštrukcia objektu , Bystrá č. 98 
 

Názov stavby:     Oblastné stredisko Nízke Tatry - juh - rekonštrukcia 
Miesto stavby:    Bystrá č.98 , okres Brezno 

 
     Dňa  30.9.2008 bol zhotoviteľom  Ing. Arch. Igor Faškom Mýto pod Ďumbierom ukončený 
realizačný projekt stavby. Dňa 22.08.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-282-7/OSNMIV-2008 stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.09.2008. Kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce 
v roku 2008 predstavujú čiastku 12 428,87 €.  
     V roku 2009 bola na Obvodný  úrad životného prostredia v Brezne podaná žiadosť o povolenie 
vodnej stavby „Odlučovač ropných látok typ LO(S)2S a súvisiaca dažďová kanalizácia vrátane 
výustného objektu“. Kapitálové výdavky na vydanie rozhodnutia v roku 2009 predstavujú čiastku 117,45 
€. Dňa 7.1.2010 nadobudlo právoplatnosť  rozhodnutie OÚ ŽP v Brezne, číslo: ŠVS A 2009/01599 Kpa, 
o povolení  uskutočnenia uvedenej vodnej stavby.  
     V roku 2010 neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne kapitálové výdavky. Realizácia 
stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na realizáciu stavby  v roku 2010:        0,00 € 
 
 
7.6.4  Investičná akcia – Dom HZS Čingov č. 26   
                                          rekonštrukcia a prístavba 
 

Názov stavby:     Dom HZS Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba 
Miesto stavby:    Čingov č. 26, Spišské Tomášovce 

 
     V októbri 2009 bol projektantom ARCH PROJEKT, Hraničná 8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Obec Spišské Tomášovce ako stavebný úrad vydal dňa 22.12.2009 pod číslom: 
979/2009 územné rozhodnutie. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 
2009 predstavujú čiastku 13 274,83 €. V súvislosti s investičnou akciou bol dňa 28.10.2009 povolený 
vklad pozemkov p.č. 709/13 a 704/14 do katastra nehnuteľností. Náklady na odkúpenie pozemkov 
predstavovali 17 659,92 €. 
     Dňa 4.1.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-21-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 1.2.2010. V roku 2010 boli na uvedenú investičnú akciu kapitálové výdavky vo 
výške 200,00 € na nákup pozemkov p.č. 703/3 a 703/4, ktoré sú pod a pri objekte. 
     Realizácia stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
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     Kapitálové výdavky na odkúpenie pozemkov v roku 2010:        200,00  € 
 
 
7.6.5  Investičná akcia -  Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a 
                                          nadstavba 
 
           Názov stavby:    Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a  nadstavba 

Miesto stavby:   Zverovka 374, Zuberec 
 

     V decembri 2009 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2009 
predstavovali 13 280,00 €. 
     Dňa 19.3.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-280-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 16.4.2010. V  súvislosti s investičnou akciou bolo v r.2010 vynaložených 57,00 € na  
nákup pozemku p.č. 1612/16. 
     Realizácia stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na odkúpenie pozemkov v roku 2010:        57,00 € 
 
 
7.6.6  Investičná akcia -  Dom HS Jasná – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba 
                                         
           Názov stavby:    Dom HS – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba 

Miesto stavby:   Demänovská Dolina č.83 
 

     V máji 2010 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt stavby 
pre realizáciu.  Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010 predstavovali 
22 532,25 €. 
     Dňa 31.5.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-OSNMIV-323-002/2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 3.6.2010.  
     Realizácia stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010:   22 532,25 €. 
 
 
 
7.6.7  Investičná akcia -  Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia 
                                           
           Názov stavby:    Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia 

Miesto stavby:   Vyšná Boca č. 263 
 

     V máji 2010 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt stavby 
pre realizáciu.  Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010 predstavovali 
10 282,38 €. 
     Dňa 25.5.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-OSNMIV-318-002/2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 27.5.2010.  
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     Realizácia stavby sa začne až po schválení projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013. 
 
     Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010:   10 282,38 €. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           pplk. Ing. Jozef Janiga 
                                                                                                      riaditeľ 
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Rozpočtová organizácia:  Horská záchranná služba Vysoké Tatry        Tabuľka č. 1 
          str. 1/2 

P r e h ľ a d 
o plnení príjmov za obdobie od 1.1. do 31.12.2010 

           v EUR 
      skutočnosť                 
      za rovnaké schválený upravený skutočnosť % plnenia % plnenia príjmy mimoroz-   

    Ukazovateľ obdobie rozpočet rozpočet za hodnotené schváleného upraveného z minulých počtové S p o l u 
      min. roka     obdobie rozpočtu rozpočtu rokov prostriedky   

   a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    100 - daňové príjmy                   
211   príjmy z podnikania                   
212   príjmy z vlastnícva 1 663 1 660 1 660 1 663 100,2 100,2     1663 
210   príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 663 1 660 1 660 1 663 100,2 100,2 0 0 1663 
221   administratívne poplatky                   
222   pokuty, penále a iné sankcie 931     2 788         2 788 
223   popl. a platby znepriem. a náhod. predaja a služieb 180 420 138 340 172 000 174 749 126,3 101,6     174 749 
229   ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                   
220   administratívne poplatky a iné poplatky a platby 181 351 138 340 172 000 177 537 128,3 103,2 0 0 177 537 
231   príjem z predaja kapitálových aktív 360               0 
231   príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv                   
233   príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                   
239   ďalšie kapitálové príjmy                   
230   kapitálové príjmy 360 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 
241   z úverov a pôžičiek                   
242   z vkladov                   
243   z účtov finančného hospodárenia                   
244   z termínovaných vkladov                   
245   z návratných finančných výpomocí                   
246   ostatné platby                   
240   úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 
291   vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostr.                   
292   ostatné príjmy 22 849 0 18 140 21 686 x 119,5   1 774 23 460 
290   iné nedaňové príjmy 22 849 0 18 140 21 686 x 119,5     23 460 
    200 - nedaňové príjmy 206 223 140 000 191 800 200 886 143,5 104,7 0 0 202 660 
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Rozpočtová organizácia:  Horská záchranná služba Vysoké Tatry        Tabuľka č. 1 
          str. 2/2 
            

P r e h ľ a d 
o plnení príjmov za obdobie od 1.1. do 31.12.2010 

            
      skutočnosť                 
      za rovnaké schválený upravený skutočnosť % plnenia % plnenia príjmy mimoroz-   

    Ukazovateľ obdobie rozpočet rozpočet za hodnotené schváleného upraveného z minulých počtové S p o l u 
      min. roka     obdobie rozpočtu rozpočtu rokov prostriedky   

    a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
311   granty 81 297             26 871 26 871 
312   transfery v rámci verejnej správy                 0 
310   tuzemské bežné granty a transfery 81 297 0 0 0 0,0 0,0   26 871 26 871 
321   granty 5 294             996 996 
322   tramsfery v rámci verejnej správy                   
320   tuzemské kapitálové granty a transfery 5 294 0 0 0 0,0 0,0   996 996 
331   bežné 2 478             93 93 
332   kapitálové               1 000 1 000 
330   zahraničné granty 2 478 0 0 0 0,0 0,0   1 093 1 093 
341   prosriedky z rozpočtu Európskej únie                   
340   zahraničné transfery                   
    300 - granty a transfery 89 069 0 0 0 0 0 0 28 960 28 960 
                        
    P r í j m y  spolu (100 + 200 + 300) 295 292 140 000 191 800 200 886 143,5 104,7 0 28 960 231 620 

    
            
            
Vypracoval:  mjr. Ing. Eva Užíková          
Telefón:  052/7877722          
Dátum:  10.2.2011    Schválil:  pplk. Ing. Jozef Janiga    
      riaditeľ    
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Organizácia: Horská záchranná služba          Tabuľka č. 3/1 
             
č. programu : 03A04            

P  R  E  H  Ľ  A  D 
o plnení plánu zamestnancov a čerpaní platových  prostriedkov rozpočtových organizácií MV SR 

za  hodnotené obdobie ( rok 2010 ) 

v celých € 

Kód 
progra- 

mu 

    
Rozpočet na rok 2010 

Skutočnosť 
za hodnotené 

obdobie 

Plnenie rozpočtu 
 Skutočnosť  Skutočnosť Plnenie 

  Merná  za   účtovná závierka + k upravenému 

                   U k a z o v a t e ľ  jed. 
schválený upravený schváleného upraveného 

 06/2010  S11 za 06/2010  plánu 

     
zo zostáv 

S11  (MP=4+7)   
   A     B 2 3 4 5 6  7  8 9 

  Evidenčný počet zamestnancov, z toho:1/ osôb 126 136 139 13 3  0  139 3 

   - služobný pomer - policajti, z toho:  osôb       0 0  0  0 0 

     -  študenti  3/              0  0 0 

   - služobný pomer - príslušníci HaZZ  osôb       0 0  0  0 0 

   - služobný pomer - príslušníci HZS  osôb 118 128 127 9 -1  0  127 -1 

   - pracovný pomer, z toho: osôb 8 8 12 4 4  0  12 4 

     štátni zamestnanci  osôb       0 0  0  0 0 

     zamestnanci odmeňovaní pri VP vo VZ 4/ osôb 8 8 12 4 4  0  12 4 

     zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce  osôb       0 0  0  0 0 

     ústavný činiteľ  osôb       0 0  0  0 0 

     Projekty EÚ 5/ osôb       0 0  0  0 0 

  Priemerný počet zamestnancov, z toho 2/ osôb 126 134 131,9 6 -2  0,0  131,9 -2 

   - služobný pomer - policajti, z toho:  osôb       0 0  0,0  0,0 0 

     -  študenti  3/         0 0  0,0  0,0 0 

   - služobný pomer - príslušníci HaZZ  osôb       0 0  0,0  0,0 0 

   - služobný pomer - príslušníci HZS  osôb 118 126 124,4 6 -2  0,0  124,4 -2 
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   - pracovný pomer, z toho: osôb 8 8 7,5 -1 -1  0,0  7,5 -1 

     štátni zamestnanci  osôb       0 0  0,0  0,0 0 

     zamestnanci odmeňovaní pri VP vo VZ 4/ osôb 8 8 7,5 -1 -1  0,0  7,5 -1 

     zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce  osôb       0 0  0,0  0,0 0 

     ústavný činiteľ  osôb       0 0  0,0  0,0 0 

     Projekty EÚ 5/ osôb       0 0  0,0  0,0 0 

  Priemerný mesačný služobný príjem/plat - - - - - -  -   - - 

   - služobný pomer - policajti, z toho:  € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

     -  študenti  3/ € 0 0 0 0,00 0,00  0   0 0,00 

   - služobný pomer - príslušníci HaZZ  € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

   - služobný pomer - príslušníci HZS  € 1 037 1 074 1 088 104,90 101,29  0  1 088 101,29 

   - pracovný pomer, z toho: € 697 710 758 108,69 106,67  0  758 106,67 

     štátni zamestnanci  € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

     zamestnanci odmeňovaní pri VP vo VZ 4/ € 697 710 758 108,69 106,67  0  758 106,67 

     zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce  € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

     ústavný činiteľ  € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

     Projekty EÚ 5/ € 0 0 0 0,00 0,00  0  0 0,00 

  Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - spolu: € 1 535 306 1 692 123 1 692 123 110,21 100,00  0   1 692 123 100,00 

  z toho: €       0,00 0,00  0   0 0,00 

   - služobný pomer - policajti, z toho: €       0,00 0,00   0   0 0,00 

             študenti  3/ €       0,00 0,00   0   0 0,00 

             zahraničný plat, zahraničný príspevok 7/ €       0,00 0,00   0   0 0,00 

   - služobný pomer - príslušníci HaZZ  €       0,00 0,00   0   0 0,00 

   - služobný pomer - príslušníci HZS  € 1 468 388 1 623 936 1 623 936 110,59 100,00   0   1 623 936 100,00 

       z toho mimorozpočtové zdroje 6/ €                 0   

   - pracovný pomer, z toho: € 66 918 68 187 68 187 101,90 100,00   0   68 187 100,00 

      - štátni zamestnanci €       0,00 0,00   0   0 0,00 

                           z toho: ostatné osobné vyrovnania €       0,00 0,00   0   0 0,00 
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      - zamestnanci odmeňovaní pri VP vo VZ 4/ € 66 918 68 187 68 187 101,90 100,00   0   68 187 100,00 

                           z toho: ostatné osobné vyrovnania €       0,00 0,00   0   0 0,00 

      - zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce  €       0,00 0,00   0   0 0,00 

      - ústavný činiteľ  €       0,00 0,00   0   0 0,00 

                           z toho: ostatné osobné vyrovnania €      0,00 0,00   0   0 0,00 

       - mimorozpočtové zdroje 6/ €       0,00 0,00   0   0 0,00 

                          z toho:  Projekty EÚ 5/ €       0,00 0,00   0   0 0,00 
Poznámka:                
1/ V evidenčnom počte zamestnancov sa uvádza skutočný stav v poslednom mesiaci vykazovaného obdobia       
2/ V priemernom počte zamestnancov sa uvádza priemerný počet za uplynulé obdobie       
3/ V počtoch študentov sú uvedení denní študenti - napr. Akadémia PZ, SOŠ PZ - Bratislava, Pezinok, Košice       
4/ Zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme       
5/ Projekty Európskej únie - napr. Europsky fond pre utečencov        
6/ Mimorozpočtové zdroje (zdroj 35 - iné zdroje zo zahraničia sú uvedené v súlade s čerpaním podľa štátnej pokladnice)       
7/ Zahraničný plat, zahraničný príspevok / nie sú súčasťou priemerného služobného príjmu policajtov/       
8/ Priemerný služobný príjem policajtov v schválenom rozpočte je bez finančných prostriedkov na výkon služby policajtov       
   určený na nový systém odmeňovania, nie je stanovený pre viazané počty policajtov       
              

              

Vypracoval: nrtm. Ružena Adlerová, odb. ref. pre mzdy a SZ        Schválil: pplk. Ing. Jozef  Janiga   

Telefón: 052/7877733                     riaditeľ   

          

Poznámka             

 RO č. 21/2010 s účinnosťou od 1.4.2010 sa zvýšil počet príslušníkov HZS o 10, priemerný prepočítaný počet o 8 funkčných miest. 10 nových príslušníkov HZS je služobnom pomere od 1.5.2010.  
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      Tabuľka č. 3/2 

Rozpočtová kapitola: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky      
        
        
        

Č   E   R   P   A   N  I   E 
platových prostriedkov rozpočtových organizácií Ministerstva vnútra SR 

za  sledované obdobie rok 2010 

        
        

Rozpočtové organizácie Ministerstva vnútra SR SPOLU 

z toho: 

Policajti   
3/ 

Hasiči  
 4/ 

príslušníci  
HZS   

5/ 

štátni 
zamestnanci  

6/ 

ostatní 
zamestnanci  

7/ 

ekon.    
klasif. 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  
osobné vyrovnania 

Čerpanie  
platových 

prostriedkov      
v € 

Čerpanie 
platových 

prostriedkov            
v € 

Čerpanie 
platových 

prostriedkov     
 v € 

Čerpanie  
platových  

prostriedkov      
v € 

Čerpanie 
platových 

prostriedkov      
v € 

Čerpanie 
platových 

prostriedkov      
v € 

                

    Evidenčný počet zamestnancov   1/  139     127   12 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2/ 131,9     124,4   7,5 

                

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 
zahraničný plat 1 144 784     1 107 129   37 655 

612 Príplatky  spolu, z toho: 360 227     338 423   21 803 

                   - osobný príplatok 112 737     92 814   19 923 

                   - hodnostný príplatok 27 916     27 916     

                   - za riadenie 37 513     37 513     

                   - za prácu v noci 0           

                   - za prácu v sobotu a nedeľu 1 250         1 250 

                   - za prácu vo sviatok 630         630 

613 Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť 47 061     46 875   186 

614 Odmeny  spolu,   z toho: 140 051     131 509   8 542 

                    - jubilejné a pri prvom ukončení     
                    služobného/pracovného pomeru 960     960     
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615 Ostatné osobné vyrovnania 0           

616 Doplatok k platu a ďalší plat  0           

610 S P O L U 1 692 123 0 0 1 623 936 0 68 187 

  z toho aparát ústredného orgánu 0           

        
Poznámka:          
1/ V evidenčnom počte zamestnancov sa uvádza skutočný stav v poslednom mesiaci vykazovaného obdobia   
2/ V priemernom počte zamestnancov sa uvádza priemerný počet za uplynulé obdobie   
3/ Policajti  odmeňovaní podľa zákona č. 73/1998 Z.z.   
4/ Hasiči odmeňovaní podľa zákona č. 315/2001 Z.z.   
5/ príslušníci Horskej záchrannej služby odmeňovaní podľa zákona č. 315/2001 Z.z.   
6/  štátni zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 312/2001 Z.z.   
7/ Ostatní zamestnanci - odmeňovaní napr. podľa zákona č. 553/2003 Z.z., 120/1993 Z.z., Zákonníka práce   

        

        

Vypracoval: nrtm. Ružena Adlerová, odb. ref. pre mzdy a SZ          

Horská záchranná služba    Schválil: pplk. Ing. Jozef  Janiga 
Telefón: 052/7877733                              riaditeľ 
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Organizácia:    Horská záchranná služba Horný Smokovec  Tabuľka č.4  
      

Prehľad  
plnenia plánu a čerpania výdavkov  

na zahraničné služobné cesty a prijatia zahraničných delegácií  
                                                                                            za obdobie 2010  
      
      
A/ Plnenie plánu      

Ukazovateľ 
 

Plánovaný 
počet na rok 
  

  
S k u t o č n o s ť  za hodnotené obdobie  

   
plánované mimoriadne celkom  

a 1 2 3 4  
ZSC 15 0 14 14  
Prijatia zahraničných delegácií 3 0 3 3  
      
      
      
      
B/ Čerpanie výdavkov      

 
Ukazovateľ 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť za hodnotené obdobie 
 

schválený         
v EUR 

upravený 
v EUR v EUR 

v % 
k upravenému 

rozpočtu  

a 1 2 3 4  

Výdavky na ZSC celkom 6640,00 5049,00 5 049,00 100,00  
v tom: na MZSC 0,00 0,00 5 049,00 x  

Výdavky na prijatia zahraničných 
delegácií celkom 2520,00 2485,00 2 485,00 100,00  

   v tom: na mimoriadne prijatia 0,00 0,00 2 485,00 x  

      
Vysvetlivky: ZSC - zahraničné služobné cesty, MZSC - mimoriadne zahraničné služobné cesty  
      
      
      
      
Vypracoval: nrtm. Marta Košárová  Schválil:  pplk.Ing. Jozef Janiga  
                                                                                                                                         riaditeľ   
Telefón:   052/7877728         
Dátum: 7.2.2010      
      
      
Príloha: č.1  Projekt „Slúžime životu“    
                      Mikroprojekt  „Prepojenie slovenského a poľského GIS horskej záchrany – prvá časť“  
      
Poznámka:    Vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, úrad európskych   
                      záležitostí a zahraničných vzťahov MV SR súhrnne za rezort ministerstva  
                      - za I. polrok a za príslušný rok     
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    Príloha č.1  
      
Projekt:   "Slúžime životu..." (školenie horských záchranárov-pozemná záchrana)  
      
Výdavky na ZSC         vo výške:  4999,51 EUR        v tom na  MZSC :     
Skutočnosť za hodnotené obdobie:    Plánované: 1 Mimoriadné: 0 Celkom: 1   
      
Výdavky na PZD         vo výške:     0,00 tis.  EUR     
      
Projekt   ODA Slúžime životu  bol hradený z finančných prostriedkov uvedeného projektu  
Zmluva č.SAMRS/2008/01/03 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (grantu)  
na realizáciu  projektu Slovenskej rozvojovej pomoci.    
      
      
      
      
      
Mikroprojekt:  "Prepojenie Slovenského a Poľského geografického informačného  
                          systému horskej záchrany - prvá časť"    
      
Výdavky na ZSC         vo výške: 295,63 EUR         v tom na  MZSC :      
Skutočnosť za hodnotené obdobie:    Plánované: 2 Mimoriadné: 0 Celkom: 2   
      
Výdavky na PZD         vo výške:     0,00 tis.  EUR     
      
Mikroprojekt  „Prepojenie Slovenského a Poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť“    
bol hradený z finančných prostriedkov uvedeného projektu  Zmluva o poskytnutí  finančného príspevku  
č.PL-SK/PO/IPP/I/061, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v  rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007-2013    
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry  Tabuľka č. 6 
     

Prehľad  
tvorby a použitia sociálneho fondu 

za obdobie k 31.12.2010 
I. Tvorba SoFo  v EUR 
     
P. Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie 
č. v % 
a b c d e 

1 Počiatočný stav vo fonde 1.1. príslušného roku 4 687 4 687 100,0 

2 Prírastky fondu za hodnotené obdobie, z toho: 18 666 19 002 101,8 
  povinný prídel - 1 % 15 508 15 777 101,7 
  ďalší prídel - 0,5 % 3 158 3 225 102,1 
  ostatné zdroje 0 0 x 
          
          

  Spolu - použiteľné prostriedky (r.1+r.2) 23 353 23 689 101,4 
     
II. Použitie SoFo   
     
P. Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie 
č. v % 
a b c d e 
3 Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:       
  príspevok na stravovanie  8 100 8 600 106,2 

  príspevok na regeneráciu pracovnej sily 1 129 1 394 123,5 
  pri životných a pracovných výročiach       
  príspevok pri narodení dieťaťa 332 332 100,0 
  sociálna výpomoc 199 0 x 
  príspevok na regeneráciu pracovnej sily 9 111 7 633 83,8 
  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 4 482 3 640 81,2 
  ostatné výdavky 0 0 x 
  Spolu - výdavky 23 353 21 599 92,5 
     
III. Zostatok SoFo k 31.12.2010   
     
P. Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie 
č. v % 
a b c d e 
4 Zostatok vo fonde k 31.12. príslušného roku, z toho: 0 2 090 x 
          

          
SoFO - sociálny fond    
       
 Vypracoval: mjr. Ing. Eva Užíková Schválil: pplk. Ing. Jozef Janiga 
 Telefón: 052/7877722 riaditeľ 
 Dátum: 10.2.2011    
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry       Tabuľka č.11 
          strana č. 1 
             

Prehľad 
o zdrojoch, druhoch a čerpaní mimorozpočtových prostriedkov za obdobie 2010 

             
    Zdroj Druh Mimorozpočtové prostriedky 

Polož- Podpo- mimorozpočtových mimorozpočtových  bežné výdavky kapitálové výdavky výdavky - spolu 
ka ložka prostriedkov prostriedkov 

pridelené čerpané 
% 

pridelené čerpané 
% 

pridelené čerpané 
% 

        čerpania čerpania čerpania 

1. 625003 72c Grant "Slúžime životu ..." 76,20 76,20 100,0       76,20 76,20 100,0 

  631002 72c   4 999,51 4 999,51 100,0       4 999,51 4 999,51 100,0 
  633006 72c   434,97 434,97 100,0       434,97 434,97 100,0 

  634001 72c   117,69 117,69 100,0       117,69 117,69 100,0 
  637005 72c   3 820,95 3 820,95 100,0       3 820,95 3 820,95 100,0 

  637027 72c   9 552,80 9 552,80 100,0       9 552,80 9 552,80 100,0 
  649002 72c   6 865,68 6 865,68 100,0       6 865,68 6 865,68 100,0 

                          
2. 631001 72a účel. finančný dar - darovacia zmluva 1 000,00 1 000,00 100,0       1 000,00 1 000,00 100,0 

                          
3. 633010 72a finančná odmena - cena ministrov 3,58 3,58 100,0       3,58 3,58 100,0 

  714005 72a zahraničných vecí SR a Maďarskej       1 996,42 1 996,42 100,0 1 996,42 1 996,42 100,0 
      republiky                   

                          
4. 633010 72a finančný dar - darovacia zmluva 0,01 0,01 100,0       0,01 0,01 100,0 

      (nevyčerpaný zostatok z roku 2009)                   

    Spolu   26 871,39 26 871,39 100,00 1 996,42 1 996,42 100,00 28 867,81 28 867,81 100,00 
 
 
 
 



  

 146 

Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry       Tabuľka č.11 
          strana č. 2 

 
Prehľad 

o zdrojoch, druhoch a čerpaní mimorozpočtových prostriedkov za obdobie 2010 
             

    Zdroj Druh Mimorozpočtové prostriedky 
Polož- Podpo- mimorozpočtových mimorozpočtových  bežné výdavky kapitálové výdavky výdavky - spolu 

ka ložka prostriedkov prostriedkov 
pridelené čerpané 

% 
pridelené čerpané 

% 
pridelené čerpané 

% 
        čerpania čerpania čerpania 

5. 634002 72e 292006 - poistné plnenie 1 773,33 1 773,33 100,0       1 773,33 1 773,33 100,0 
                          

6. 637007 37 mikroprojekt "Prepojenie slovenského  92,82 92,82 100,0       92,82 92,82 100,0 
      a poľského GIS horskej záchrany -                   
      prvá časť"                   
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

    Spolu   1 866,15 1 866,15 100,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 1 866,15 100,00 

    CELKOM   28 737,54 28 737,54 100,00 1 996,42 1 996,42 100,00 30 733,96 30 733,96 100,00 

             
Vypracoval: mjr. Ing. Eva Užíková      Schválil: pplk. Ing. Jozef Janiga   
Dátum: 10.2.2011      riaditeľ    
             
Poznámka: Vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, úrad civilnej ochrany, hlavný subjekt rozborovej činnosti    
      odbor rozpočtu a financovania - súhrnne za rezort ministerstva za I. polrok a príslušný rok     
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry       Tabuľka č.14 
           

Prehľad o pohľadávkach zo škôd spôsobených na majetku štátu v správe organizácií Ministerstva vnútra SR za rok 2010 
          v EUR 

Celková výška škôd evidovaných v Knihe škôd 
za rok 2010 

 
z toho výška pohľadávok zo spôsobených škôd právne zabezpečených 

              

                                                                 1      2=stĺ.(3+4) 3=stl.(5+7) 4 5 6 7 

D r u h       škody 
Počet  Výška Počet Výška Určené k Určené 

Uhradené 
Prevod Neuhradený 

prípadov škôd prípadov škôd náhrade na odpis pohľadávky zostatok 

Dopravné nehody zavinené   2 1 365 2 1 365 1 365   1 365     

Dopravné nehody nezavinené   5 1 249 2 1 121 789 332 789     

Materiálové prostriedky   34 10 074 18 5 532 5 532   2 097   3 435 

Peniaze   4 1 677 2 115 115   113   2 

Zvieratá   3 662               

                      

Spolu   48 15 027 24 8 133 7 801 332 4 364 0 3 437 

           
*/ 1 prípad - rozhodnutie riaditeľa o odpísaní pohľadávky štátu do nákladov (dlžník zahynul) 
   1 prípad - pokuta uložená Daňovým úradom za dodatočné daňové priznanie 
   1 prípad - náhrada za štúdium (predčasné ukončenie služobného pomeru) 
   1 prípad - zmluvná pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry 

           
Vypracoval: mjr. Ing. Eva Užíková      Schválil: pplk. Ing. Jozef Janiga  

telefón: 052/7877722      riaditeľ  
dátum: 14.2.2011          

           
Vysvetlivky - viď opačná strana tabuľky         

           
Poznámka:  vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia,       

                    úrad legislatívy a právnych služieb - súhrnne za rezort za príslušný rok      
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III. 
 

PRÍLOHY 
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Zásahy Horskej záchrannej služby  
podľa oblastných stredísk 
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Vysoké Tatry 10 90 42 9 3 0 3 0 11 0 1 8 60 237 
Nízke Tatry 7 25 4 23 20 3 1 0 7 0 4 34 576 704 

Západné Tatry 6 25 3 2 4 0 1 0 1 0 1 7 48 98 
Malá Fatra 7 36 1 6 8 1 1 0 0 0 0 0 151 211 

Veľká Fatra 15 18 2 12 10 0 4 0 10 5 7 5 236 324 
Slovenský raj 2 30 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 11 51 

Spolu  47 224 55 53 45 4 10 0 30 5 14 56 1082 1625 
 
 
 
 
 

Zásahy Horskej záchrannej služby  
v horských oblastiach podľa oblastných stredísk 
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Vysoké Tatry 10 90 42 9 3 0 3 0 11 0 1 8 177 
Nízke Tatry 7 25 4 23 20 3 1 0 7 0 4 34 128 

Západné Tatry 6 25 3 2 4 0 1 0 1 0 1 7 50 
Malá Fatra 7 36 1 6 8 1 1 0 0 0 0 0 60 

Veľká Fatra 15 18 2 12 10 0 4 0 10 5 7 5 88 
Slovenský raj 2 30 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 40 

Spolu 47 224 55 53 45 4 10 0 30 5 14 56 543 
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Štátna príslušnosť postihnutých 

 
Slovenská republika 844 51,94 
Poľsko 296 18,22 
Maďarsko 61 3,75 
Česká republika 185 11,38 
nezistené 71 4,37 
Nemecko 18 1,11 
Holandsko 4 0,25 
Rumunsko 7 0,43 
Veľká Británia 10 0,62 
Írsko 4 0,25 
Litva 38 2,34 
Rusko 33 2,03 
Ukrajina 38 2,34 
Francúzsko 2 0,12 
Taliansko 2 0,12 
Belgicko 9 0,55 
Bielorusko 3 0,18 
Estónsko 0 0,00 
Celkom  1625 100,00 

 


