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28. Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby zo dňa 4. novembra 2011, ktorým sa 

vydáva Skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby 
 
 

28. 
P o k y n 

riaditeľa Horskej záchrannej služby 
zo dňa 4. novembra 2011, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok Horskej záchrannej 

služby 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Riaditeľ Horskej záchrannej služby (ďalej len „HZS“) vydáva Skúšobný poriadok v súlade  
     s § 4 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa  
     vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v  
     znení neskorších predpisov. 
2.  Prílohu tohto pokynu tvorí Skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby, ktorý je verejne  
     prístupný na  webovom sídle Horskej záchrannej služby www.hzs.sk v sekcii školenia  
     spôsobilosti. 

Čl. 2 
Zrušovacie ustanovenia 

  
1. Zrušuje sa Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 18 zo dňa 3. decembra 2007, 

ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby. 
2. Zrušuje sa Pokyn riaditeľa č. 9/2009 zo dňa 1. februára 2009, ktorým sa vydáva 

Vzdelávací projekt pre záchrannú činnosť. 
3. Zrušuje sa Pokyn riaditeľa č. 9/2010 zo dňa 15. februára 2010, ktorým sa vydáva 

vzdelávací projekt na odbornú činnosť.   
 

Čl. 3 
 

Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. decembra 2011. 
 

                                                                                                  pplk. Ing. Jozef Janiga 
                                                                                                              riaditeľ 
                                                                                                Horskej záchrannej služby    
 
Na vedomie: všetci príslušníci Horskej záchrannej služby                                                                                  

http://www.hzs.sk


SKÚŠOBNÝ PORIADOK HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY 
 

 
HLAVA I. 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenie 

 
1. Riaditeľ Horskej záchrannej služby (ďalej len „HZS“) vydáva Skúšobný poriadok v 

súlade s § 4 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 2 

Súvisiace predpisy 
 

1. Zákon NR SR č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov 

2. Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov 

2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v 
znení neskorších predpisov 

3. Pokyn riaditeľa č. 33/2009 zo dňa 30. októbra 2009 o cyklickom vzdelávaní príslušníkov 
Horskej záchrannej služby 

 
 

HLAVA II. 
PODMIENKY NA ZÍSKANIE A OBNOVENIE ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI  
 

Čl. 3 
Požiadavka na získanie alebo obnovenie odbornej spôsobilosti 

 
1. Požiadavku na získanie alebo obnovenie konkrétnej odbornej spôsobilosti zasielajú 

žiadatelia riaditeľovi Školiaceho strediska priebežne podľa potreby. 
 

2. Požiadavka nemá záväznú formu ani obsah. Slúži len ako podklad k vytvoreniu prehľadu 
o počtoch možných žiadateľov. 

 
Čl. 4 

Vyhlásenie termínu špecializovanej prípravy alebo školenia 
 

1. Špecializovanú prípravu alebo školenie vyhlasuje riaditeľ Školiaceho strediska na 
základe voľných kapacít alebo/a požiadaviek na špecializovanú prípravu alebo školenie. 

 
2. Špecializovanú prípravu alebo školenie pre verejnosť vyhlasuje riaditeľ Školiaceho 

strediska minimálne 1 mesiac pred termínom podania žiadosti prostredníctvom 



internetovej stránky www.hzs.sk, v sekcii Školenia. Špecializovanú prípravu alebo 
školenie pre príslušníkov HZS vyhlasuje riaditeľ Školiaceho strediska na porade riaditeľa 
HZS s prihliadnutím na aktuálnosť a potrebu získavania a obnovovania odborných 
spôsobilostí, čo sa zaznamená do zápisu z porady. 

 
3. Obsahom vyhlásenia (príloha č.1) sú najmä termíny konania, miesto konania, druh 

špecializovanej prípravy, termín na podanie žiadosti, podmienky ktoré musí uchádzač 
spĺňať(čl. 6 alebo čl. 9), iné informácie ako napr. limitujúce počty, možnosti ubytovania 
a stravovania,... 

 
4. Na základe vyhlásenia žiadateľ musí podať žiadosť o zaradenie na špecializovanú 

prípravu alebo školenie (príloha č. 2).  
 
5. Žiadosť môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré sú k nej v pracovnoprávnom 

vzťahu alebo členskom vzťahu. 
 

6. U príslušníkov HZS túto žiadosť nahrádza vyslanie priamym nadriadeným. Riaditeľ 
príslušného oblastného strediska informuje svojich podriadených príslušníkov o konaní 
špecializovanej prípravy a školenia osobne, pričom príslušníci vedomosť o 
špecializovanej príprave, školení a oboznámenie sa s týmto Skúšobným poriadkom 
písomne potvrdzujú (príloha č. 3). 

 
7. Žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že žiadateľ sa oboznámil 

s týmto Skúšobným poriadkom.  
 

8. V prípade postupu podľa bodu 5 je žiadosť potvrdením, že žiadateľ oboznámil osoby, 
ktoré sú k nej v pracovnoprávnom  vzťahu alebo členskom vzťahu  s týmto Skúšobným 
poriadkom.  

 
9. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa 

a príslušné dokumenty deklarujúce podmienky podľa čl. 6 alebo čl. 9. Na žiadosti zaslané 
bez uvedených náležitostí sa nebude prihliadať. 

 
10. Na žiadosti zaslané po termíne uvedenom vo vyhlásení alebo na žiadosti, neúplné, v inej 

forme ako je uvedené v prílohe sa nebude prihliadať, pričom rozhodujúci je termín 
doručenia.  

 
11. Podmienky účasti na špecializovanej príprave alebo školení sú upravené v písomnej 

pozvánke (príloha č. 4). Pozvánka obsahuje: termín konania, miesto konania školenia, 
dĺžku konania školenia, povinnú výstroj a výzbroj, potrebné pomôcky a  program. 
 

12. Pozvánku zašle žiadateľovi Školiace stredisko poštou minimálne 1 mesiac pred začatím 
prvého kurzu. 
 

13. Pozvánku príslušníkom HZS zašle Školiace stredisko e-mailom riaditeľovi príslušného 
oblastného strediska.  
 

14. Ak žiadateľ nesplní podmienky účasti na špecializovanej príprave alebo školení podľa 
bodu 11, nebude do špecializovanej prípravy alebo školenia zaradený. 

 

http://www.hzs.sk


15. Školiace stredisko si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov alebo pri zmene 
poveternostných podmienok zmeniť termíny, miesto konania alebo počet pozvaných 
žiadateľov. O takejto zmene je Školiace stredisko v primeranej lehote, avšak najmenej 3 
dni pred určeným termínom, povinné informovať žiadateľa. 

 
16. Špecializovaná príprava alebo školenie sa vykonáva za úhradu. V prípade, ak ide 

o príslušníka HZS alebo dobrovoľných záchranárov podľa čl. 46 bodu 1., náklady znáša 
HZS. 

 
17. V prípade, ak žiadateľ alebo ním vyslaná osoba nesplní podmienky podľa bodu 11 alebo 

sa z akéhokoľvek dôvodu, okrem dôvodu podľa bodu 15, špecializovanej prípravy alebo 
školenia nezúčastní,  je povinný uhradiť náklady HZS tak, ako keby sa jej zúčastnil.  

 
 

HLAVA III. 
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 
ČASŤ PRVÁ 

ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ZÁCHRANNÉ ČINNOSTI 
 

Čl. 5 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a následnou skúškou. 
 
2. Proces získavania odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 5. 

 
3. Proces získavania odbornej spôsobilosti nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. 

 
4. Postupnosť získavania odborných spôsobilostí pre jednotlivé druhy záchranných činností 

je uvedená v prílohe č. 6. 
 

5. Odbornú prípravu žiadateľov pre získanie odbornej spôsobilosti pre príslušný druh 
záchrannej činnosti a odbornej činnosti upravuje Vzdelávací projekt pre záchranné 
a odborné činnosti (príloha č. 7). 

 
Čl. 6 

Podmienky na zaradenie do špecializovanej prípravy 
 

1. Žiadateľ musí predložiť doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej 
pomoci podľa osobitného predpisu 1), nie starší ako 24 mesiacov alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní.  

 
 
 
 
1) Osobitným predpisom sa na účely tohto pokynu rozumie § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.  o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve. 
 



 
2. Žiadateľ, musí predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 

544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 
mesiace. Táto podmienka sa nevzťahuje na príslušníka Horskej záchrannej služby, 
ktorému doklad nahrádza potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §17 ods. 3 
zákona 315/2002 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 
 

3. Vek žiadateľa v čase podania žiadosti musí byť minimálne 18 rokov. 
 

Čl. 7 
Špecializovaná príprava 

 
1. Špecializovaná príprava je vykonávaná formou kurzov. 

 
2. Kurz môže byť rozdelený na viac častí, avšak nesmie trvať dlhšie ako 1 mesiac. O 

termínoch kurzov rozhoduje riaditeľ Školiaceho strediska HZS. 
 

3. Špecializovaná príprava spravidla začína zimným kurzom a následne pokračuje letným 
kurzom. 

 
4. Špecializovaná príprava nesmie trvať dlhšie ako 18 mesiacov. V opačnom prípade sa 

špecializovaná príprava musí opakovať. 
 
5. Obsah a rozsah špecializovanej prípravy a skúšky určuje Vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.  

 
6. Špecializovanú prípravu u jedného inštruktora alebo garanta vykonáva spravidla 5 

žiadateľov. 
 

7. Účasť na kurze a oboznámenie s týmto pokynom potvrdzuje žiadateľ svojím podpisom 
pred začatím každého kurzu v triednej knihe (príloha č. 15).    

 
8. Žiadatelia majú právo od inštruktorov alebo garantov vyžiadať k nahliadnutiu predpisy  

upravujúce získavanie odbornej spôsobilosti. 
 

9. Špecializovaná príprava končí vykonaním skúšky podľa HLAVY VI.                                      
 

Čl. 8 
Získanie odbornej spôsobilosti 

 
1. Po úspešnom absolvovaní kondičnej a technickej previerky, špecializovanej prípravy, 

praktickej skúšky a teoretickej skúšky uchádzač získava odbornú spôsobilosť v príslušnej 
záchrannej činnosti. 

 
2. Po získaní odbornej spôsobilosti je žiadateľovi vydané osvedčenie uvedené v prílohe č. 8 

a je zaradený do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre daný druh záchrannej činnosti, 
ktorý vedie Školiace stredisko HZS. Príslušníkom HZS sa uvedené osvedčenie vydá až 
pri ukončení služobného pomeru. Počas trvania služobného pomeru získanie odbornej 



spôsobilosti na jednotlivé druhy záchrannej činnosti sa eviduje na kvalifikačnej karte 
príslušníka.  

 
3. Žiadateľ môže získať odbornú spôsobilosť na pozemnú záchrannú činnosť, záchrannú 

činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou, záchrannú činnosť v lavíne a záchrannú 
činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa, jaskynnú záchrannú činnosť až po získaní 
odbornej spôsobilosti na základnú záchrannú činnosť.  

 
4. Žiadateľ môže získať odbornú spôsobilosť na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati, a 

spôsobilosť na odbornú činnosť bez získania základnej záchrannej činnosti alebo inej 
odbornej spôsobilosti.  

 
5. Získané osvedčenie o odbornej spôsobilosti má platnosť 24 mesiacov. Vydanie 

osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti zabezpečí Školiace stredisko HZS 
bezodplatne.  

 
ČASŤ DRUHÁ 

OBNOVENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ZÁCHRANNÉ ČINNOSTI 
 

Čl. 9 
Podmienky na obnovenie odbornej spôsobilosti 

 
1. Žiadateľ musí predložiť doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej 

pomoci podľa osobitného predpisu 1), nie starší ako 24 mesiacov alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní.  
 

2. Žiadateľ, musí predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 
mesiace. Táto podmienka sa nevzťahuje na príslušníka Horskej záchrannej služby, 
ktorému doklad nahrádza potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §17 ods. 3 
zákona 315/2002 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 

 
3. Žiadateľ musí mať platnú tú odbornú spôsobilosť, ktorú si chce obnoviť. 

 
4. Proces obnovenia odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 9. 

 
5. Proces nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. 

 
6. Obsah a rozsah prípravy a skúšky školenia a preskúšania na jednotlivé druhy 

záchranných činností určuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o 
Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.  

 
Čl. 10 

Školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti 
 
1. Školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „školenie“) je vykonávané 

formou kurzov.  
 
2. Školenie spravidla začína zimným kurzom a následne pokračuje letným kurzom. 



 
3. Kurz môže byť rozdelený na viac častí, avšak nesmie trvať dlhšie ako 1 mesiac. O 

termínoch kurzov rozhoduje riaditeľ Školiaceho strediska HZS.  
 

4. Školenie nesmie trvať dlhšie ako 18 mesiacov. V opačnom prípade sa školenie musí 
opakovať.  
 

5. Školenie u jedného inštruktora alebo garanta vykonáva spravidla 5 žiadateľov.  
 

6. Účasť na školení a oboznámenie sa s týmto pokynom potvrdzuje žiadateľ svojím 
podpisom pred začatím každého školenia v triednej knihe (príloha č. 15).    
 

7. Žiadatelia majú právo od inštruktora a garantov vyžiadať k nahliadnutiu predpisy 
upravujúce získavanie a  obnovovanie odbornej spôsobilosti  
 

8. Školenie sa končí vykonaním preskúšania podľa HLAVY VII. 
 

Čl. 11 
Obnovenie odbornej spôsobilosti 

 
1. Po úspešnom absolvovaní kondičnej a technickej previerky, školenia, teoretického 

preskúšania a praktického preskúšania si uchádzač obnoví odbornú spôsobilosť v 
príslušnej záchrannej činnosti. 

 
2. Po obnovení odbornej spôsobilosti je žiadateľovi vydané osvedčenie uvedené v prílohe č. 

9, a je zaradený do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre daný druh záchrannej činnosti 
alebo  odbornej činnosti, ktorý vedie Školiace stredisko HZS. Príslušníkom HZS sa 
uvedené osvedčenie vydá až pri ukončení služobného pomeru. Počas trvania služobného 
pomeru získanie odbornej spôsobilosti na jednotlivé druhy záchrannej činnosti sa eviduje 
na kvalifikačnej karte príslušníka.  

 
3. Získané osvedčenie o odbornej spôsobilosti má platnosť 24 mesiacov. Vydanie 

osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti zabezpečí Školiace stredisko HZS 
bezodplatne.  

Čl. 12 
Strata odbornej spôsobilosti 

 
1. Pokiaľ sa žiadateľ v priebehu 24 mesiacoch nezúčastní alebo úspešne neabsolvuje 

školenie a preskúšanie v príslušnej odbornej spôsobilosti a to aj pri opravnom preskúšaní, 
túto odbornú spôsobilosť stráca.  

 
2. Pokiaľ sa žiadateľ nezúčastní alebo úspešne neabsolvuje školenie a preskúšanie odbornej 

spôsobilosti v špecializácii pozemná záchranná činnosť, záchranná činnosť pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou, jaskynná záchrannú činnosť, záchranná činnosť v lavíne, 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati, alebo záchranná činnosť pomocou lavínového a 
pátracieho psa, aj pri opravnom preskúšaní, túto odbornú spôsobilosť stráca okrem 
odbornej spôsobilosti na základnú záchrannú činnosť.  

 
Čl. 13 

    Pozastavenie odbornej spôsobilosti 



 
1. V prípade neúčasti na školení a preskúšaní na odbornú spôsobilosť z dôvodu 

dlhotrvajúcej zdravotnej nespôsobilosti, výkonu neodkladných pracovných povinností, 
alebo iných dôvodov, môže žiadateľ po predložení odborného zdravotného posudku 
alebo príslušných dokladov požiadať o obnovenie odbornej spôsobilosti do nasledujúcich 
24 mesiacov. Do doby úspešného obnovenia si odbornej spôsobilosti bude žiadateľovi 
odborná spôsobilosť na výkon príslušnej záchrannej činnosti pozastavená. Po predložení 
dokladu o ukončení dlhotrvajúcej pracovnej neschopnosti, ukončení výkonu 
neodkladných pracovných povinností alebo iných dôvodov musí žiadateľ 
požiadať o určenie náhradného termínu.  Termín náhradného školenia a preskúšania, 
minimálne 14 dní pred jeho uskutočnením, oznámi žiadateľovi písomne Školiace 
stredisko HZS. 

 
2. V prípade neúčasti na školení a preskúšaní na odbornú spôsobilosť z dôvodu krátkodobej 

pracovnej neschopnosti musí žiadateľ o tejto skutočnosti informovať telefonicky riaditeľa 
Školiaceho strediska HZS a následne, po predložení dokladu o ukončení pracovnej 
neschopnosti, požiadať o určenie náhradného termínu. Termín náhradného školenia 
a preskúšania, minimálne 14 dní pred jeho uskutočnením, oznámi žiadateľovi písomne  
Školiace stredisko HZS.  

 
3. V prípade nemožnosti účasti žiadateľa na zimnom alebo letnom kurze a preskúšaní 

z dôvodu krátkodobej zdravotnej nespôsobilosti, výkonu neodkladných pracovných 
povinností, alebo iných dôvodov, môže žiadateľ po predložení odborného zdravotného 
posudku, resp. dokladu o ukončení práceneschopnosti alebo iných príslušných dokladov, 
požiadať o  školenie a preskúšanie v najbližšom termíne (zimnom, resp. letnom kurze) 
v roku, kedy mu končí platnosť príslušnej odbornej spôsobilosti. 

 
ČASŤ  TRETIA 

ZÍSKANIE A OBNOVENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ODBORNÉ 
ČINNOSTI 

 
Čl. 14 

Podmienky na získanie a obnovenie odbornej spôsobilosti na odborné činnosti 
 

1. Obsah a rozsah špecializovanej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na odbornú 
činnosť určuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov  

 
2. Riaditeľ Školiaceho strediska HZS na porade riaditeľa HZS vyhlási príslušníkov, ktorí 

budú zaradení do procesu získania a obnovenia odbornej spôsobilosti na odbornú 
činnosť, čo sa zaznamená do zápisu z porady HZS. Vedúca personálno-sociálneho  
oddelenia  HZS informuje príslušníkov o konaní špecializovanej prípravy a skúšky, 
školení a preskúšaní osobne, pričom príslušníci vedomosť o príprave a skúške 
a oboznámenie sa s týmto Skúšobným poriadkom písomne potvrdzujú (príloha č. 3). 

 
3. Prípravu príslušníkov HZS pri získavaní a obnovovaní odbornej spôsobilosti na odbornú 

činnosť vykonávajú príslušníci HZS určení riaditeľom HZS - garanti. 
 



4. Odbornú komisiu zriaďuje riaditeľ HZS príkazným listom. Odborná komisia 
vyhodnocuje teoretickú skúšku a preskúšanie na získanie odbornej spôsobilosti na 
odbornú činnosť. 

 
5. Proces špecializovanej prípravy a školenia pozostáva z prednášky a vykonania teoretickej 

skúšky alebo preskúšania. Písomný test obsahuje minimálne 25 otázok z problematiky 
uvedenej vo Vzdelávacom projekte a trvá 45 minút. Z vyhodnotenia špecializovanej 
prípravy a školenia na získanie odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť sa vyhotovuje 
triedna kniha, protokol o skúškach a pracovný záznam prednášateľov (príloha č. 10), 
ktoré sú evidované v Školiacom stredisku HZS. 

 
6. Po úspešnom absolvovaní špecializovanej prípravy a skúšky príslušník HZS získava 

odbornú spôsobilosť na odbornú činnosť. Získanie odbornej spôsobilosti sa eviduje na 
kvalifikačnej karte príslušníka.  

 
7. Platnosť odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť je 24 mesiacov.  

 
8. Odbornú prípravu príslušníkov HZS pre získanie odbornej spôsobilosti na odborné 

činnosti upravuje Vzdelávací projekt pre záchranné a odborné činnosti (príloha č. 7).   
 
 

HLAVA IV. 
OSOBY VYKONÁVAJÚCE PRÍPRAVU ŽIADATEĽOV O ZÍKANIE 

ODBORNEJ SPOSOBILOSTI NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ 
(ďalej len „INŠTRUKTOR“) 

 
ČASŤ PRVÁ 

ZÍSKANIE TITULU INŠTRUKTOR 
 

Čl. 15 
Podmienky získania titulu inštruktor 

 
1. Podmienkou na zaradenie do procesu na získanie titulu inštruktor je minimálne 5 ročná   

prax v príslušnej záchrannej činnosti. Za prax sa považuje aktívna účasť na záchranných 
akciách, pri ktorých boli použité postupy z príslušnej odbornej spôsobilosti na záchrannú 
činnosť.  
 

2. Proces získavania titulu inštruktor je uvedený v prílohe č. 11.  
3. Odbornú prípravu adeptov pre získanie titulu inštruktor pre príslušný druh odbornej  

spôsobilosti upravuje Vzdelávací projekt pre inštruktorov (príloha č. 12). 
 

4. Proces nesmie trvať viac ako 24 mesiacov. 
 
 

Čl. 16 
Výber adeptov na titul inštruktor 

 
1. Výber adeptov vykonáva výberová komisia. Podrobnosti o výberovej komisii sú uvedené 

v Hlave VIII. 
 



2. Výberová komisia dbá, aby počet inštruktorov nepresiahol 25% z celkového počtu 
odborne spôsobilých osôb v príslušnej záchrannej činnosti.  

 
3. Výber adeptov je vykonaný na základe výsledkov práce a schopností jednotlivých 

odborne spôsobilých osôb alebo na základe žiadosti alebo odporúčania inštruktorov, 
prípadne iných osôb, ktoré posúdia individuálne členovia výberovej komisie. 

 
4. Každý adept musí preukázať pedagogické schopnosti, účelné a zrozumiteľné spájanie 

slovného popisu s predvádzaním jednotlivých krokov činnosti, všeobecný rozhľad v 
oblasti horskej záchrany, horolezectva, skialpinizmu, zdravotníctva, Integrovaného 
záchranného systému. Preukázanie je na základe ľubovoľnej prezentácie. 

 
5. Na základe prezentácie výberová komisia HZS rozhodne o zaradení alebo nezaradení 

adepta do procesu na získanie titulu inštruktor, čím sa stáva žiadateľom. Podrobnosti o 
výberovej komisii sú uvedené v Hlave VIII. 

 
Čl. 17 

Individuálne štúdium 
 

1. Individuálne štúdium je zamerané na skvalitnenie poznatkov z príslušnej záchrannej 
činnosti. Prebieha podľa možností adepta, a to samo štúdiom alebo formou konzultácii s 
inštruktorom, ktorého na požiadavku adepta pridelí riaditeľ Školiaceho strediska. 
 

2. Individuálne štúdium nesmie byť kratšie ako 3 mesiace a dlhšie ako 6 mesiacov od jeho 
zaradenia do procesu získavania titulu inštruktor. Jeho dĺžku určí riaditeľ Školiaceho 
strediska. Výsledkom individuálneho štúdia je prednáška z odbornej témy, ktorú adept 
odprezentuje na seminári a praktická ukážka. Obsah témy na návrh adepta schvaľuje 
riaditeľ Školiaceho strediska. 

 
Čl. 18 

Seminár 
 

1. Seminár je vedený formou prednášok adeptov, ktoré vedie riaditeľom Školiaceho 
strediska určený inštruktor. Prednášky majú odzrkadľovať problematiky z príslušnej 
záchrannej činnosti, ktorej výsledkom má byť prínos, najmä v oblasti metodiky, 
efektivity pracovných činností, používaných materiálov alebo bezpečnosti práce. 

 
2. Prednáška má spravidla trvať minimálne 15 minút a maximálne 30 minút. 

 
3. Inštruktor vystupuje v úlohe oponenta, upozorňuje na nedostatky v prednáškach hlavne 

po obsahovej a pedagogickej stránke, prednášky nehodnotí. 
 

4. Hodnotiaca komisia posúdi prezentovanú prednášku. Hodnotí najmä istotu, plynulosť a 
odbornosť prejavu, vystupovanie a reakciu na položené otázky inštruktora.  

 
5. Hodnotiaca komisia oznámi zoznam úspešných adeptov, ktorí "vyhoveli" v seminári 

a neúspešných žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opätovné absolvovanie 
seminára alebo ukončenie procesu získavania titulu inštruktor.  

 



Čl. 19 
Praktická prezentácia 

  
1. Praktickej prezentácie sa môže zúčastniť len taký adept, ktorý úspešne absolvoval 

seminár.  
 
2. Praktickou prezentáciou adept prakticky prezentuje tému, ktorú prednášal na seminári. 

V prípade potreby mu asistujú iní adepti alebo inštruktori. 
 

3. Hodnotiaca komisia posúdi praktickú prezentáciu. Hodnotí najmä istotu, plynulosť a 
odbornosť prejavu a nadväznosť na prednášku v rámci seminára.  

 
4. Hodnotiaca komisia oznámi zoznam úspešných adeptov, ktorí "vyhoveli" v praktickej 

prezentácii a neúspešných adeptov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opätovné 
absolvovanie praktickej prezentácie  alebo ukončenie procesu získavania titulu inštruktor.  

 
Čl. 20 

Získanie titulu inštruktor 
 
1. Po úspešnom absolvovaní zadaných tém v rámci seminára a praktickej skúšky adept 

získava titul „inštruktor“ pre príslušnú záchrannú činnosť. 
 
2. Adept môže získať titul inštruktor na: pozemnú záchrannú činnosť (ktorá zahŕňa aj 

základnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati), jaskynnú záchrannú 
činnosť, záchrannú činnosť v lavíne, záchrannú činnosť pomocou lavínového a 
pátracieho psa a záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou. 

 
3. Po získaní titulu inštruktor  je adeptovi vydané osvedčenie uvedené v prílohe č. 13 a je 

zaradený do zoznamu inštruktorov pre daný druh záchrannej činnosti, ktorý vedie 
Školiace stredisko HZS. Príslušníkom HZS sa uvedené osvedčenie vydá až pri ukončení 
služobného pomeru. Počas trvania služobného pomeru získanie titulu inštruktor na 
jednotlivé druhy záchrannej činnosti sa eviduje na kvalifikačnej karte príslušníka. 
Vydanie osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti zabezpečí Školiace stredisko HZS 
bezodplatne. 

 
ČASŤ DRUHÁ 

OBHAJOBA TITULU INŠTRUKTOR 
 

Čl. 21 
Podmienky na obhajobu titulu inštruktor 

 
1. Žiadateľ musí podať žiadosť o obhajobu titulu inštruktor (príloha č. 2). U príslušníkov 

HZS túto žiadosť nahradzuje vyslanie na obhajobu titulu inštruktor nadriadeným. 
Riaditeľ príslušného oblastného strediska informuje svojich podriadených príslušníkov 
o konaní obhajoby titulu inštruktor osobne. 

 
2. Žiadosť môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré sú k nej v pracovnoprávnom 

vzťahu alebo členskom vzťahu. 
 



3. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu žiadateľa a 
druh titulu inštruktor, ktorý si žiadateľ žiada obhájiť. 
 

4. Žiadateľ musí predložiť doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej 
pomoci podľa osobitného predpisu 1), nie starší ako 24 mesiacov alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní.  
 

5. Žiadateľ, musí predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 
mesiace. Táto podmienka sa nevzťahuje na príslušníka Horskej záchrannej služby, 
ktorému doklad nahrádza potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §17 ods. 3 
zákona 315/2002 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. 

 
6.  Žiadateľ musí mať platný titul inštruktor, ktorý si chce obhájiť. 

 
7. Bez náležitosti uvedených v bode 1 až 6 nebude žiadateľ zaradený do procesu obhajoby 

titulu inštruktor. 
 

8. Proces obhajoby titulu inštruktor je uvedený v prílohe č. 14  
 

9. Proces nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. 
 

Čl. 22 
Obhajoba titulu inštruktor 

 
1. Obhajoba platnosti titulu inštruktor pre príslušnú záchrannú činnosť pozostáva zo 

splnenia kritérií v lehote 24 mesiacov od získania alebo obhajoby titulu inštruktor v 
jednej z nasledujúcich podmienok: 
• úspešným vykonaním kondičnej a technickej previerky a aktívnou účasťou minimálne 

na dvoch kurzov pre žiadateľov o získanie alebo obnovenie odbornej spôsobilosti, 
• úspešným vykonaním kondičnej a technickej previerky a aktívna účasť na 

medzinárodnom školení minimálne 2 krát pri školení záchranárov v zahraničí, 
• úspešným vykonaním kondičnej a technickej previerky a úspešným absolvovaním 

seminára podľa čl. 18 a praktickej prezentácie podľa čl. 19. 
 

2. Po obhajobe titulu inštruktor je žiadateľovi vydané osvedčenie uvedené v prílohe č. 13 a 
je zaradený do zoznamu inštruktorov pre daný druh záchrannej činnosti, ktorý vedie 
Školiace stredisko HZS. Príslušníkom HZS sa uvedené osvedčenie vydá až pri ukončení 
služobného pomeru. Počas trvania služobného pomeru získanie titulu inštruktor na 
jednotlivé druhy záchrannej činnosti sa eviduje na kvalifikačnej karte príslušníka. 
Vydanie osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti zabezpečí Školiace stredisko HZS 
bezodplatne.      
 

Čl. 23 
Strata titulu inštruktor 

 
1. Pokiaľ inštruktor v lehote 24 mesiacov od získania alebo obhajoby titulu inštruktor 

neabsolvuje jednu z podmienok uvedených v čl. 22 je mu titul inštruktora dočasne 
odobratý.  

 



2. Ak si inštruktor ani v nasledujúcich 24 mesiacoch titul inštruktor neobháji, titul inštruktor 
stráca. 

 
 

HLAVA V. 
GARANT A METODIK 

 
Čl. 24 

Garant 
 
1. Príslušník HZS, vykonávajúci štátnu službu v Školiacom stredisku HZS alebo v Stredisku 

lavínovej prevencie HZS, ktorý je inštruktorom alebo iným odborníkom, ktorý sa v rámci 
svojej pracovnej náplne neustále venuje odbornej, školiacej a pedagogickej činnosti, 
môže byť riaditeľom HZS menovaný za garanta Školiaceho strediska HZS v oblasti 
získavania príslušnej odbornej spôsobilosti. 

 
2. Garantovi je uznaný titul inštruktor počas celej dĺžky jeho menovania. 

 
Čl.25 

Metodik 
 
1. Po dohode  riaditeľa Oblastného strediska HZS a riaditeľa Školiaceho strediska HZS, pre 

každé oblastné stredisko HZS, menuje riaditeľ HZS metodika Oblastného strediska HZS. 
Metodikom je z pravidla inštruktor s najväčšími lektorskými skúsenosťami 
a schopnosťami a minimálne trojročnou praxou inštruktora. Metodik úzko spolupracuje 
so školiacim strediskom pri školeniach, iných školiacich aktivitách, cvičných 
záchranných akciách, pri tvorbe a aktualizácií metodických postupov. 

 
2. Metodici jednotlivých oblastných stredísk zodpovedajú za kvalitu vzdelávania 

príslušníkov HZS v oblastnom stredisku. Koordinujú činnosť inštruktorov počas 
oblastných školení. Oboznamujú inštruktorov  s plánom činnosti Školiaceho strediska 
HZS a tvorbe a aktualizácií metodických postupov. 

 
 

HLAVA VI. 
KONDIČNÉ A TECHNICKÉ PREVIERKY  

 
ČASŤ PRVÁ 

KONDIČNÉ A TECHNICKÉ PREVIERKY PRED ZARADENÍM DO 
ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY 

 
Čl. 26 

Kondičné a technické previerky pri získavaní odbornej spôsobilosti 
 
1. Žiadateľ pred zaradením na špecializovanú prípravu musí úspešne absolvovať kondičné a 

technické previerky, ktorými preukáže požadovanú fyzickú zdatnosť a znalosť danej 
problematiky. 

 
2. Kondičná a technická previerka sa musí uskutočniť do 30 dní pred začatím 

špecializovanej prípravy. 



 
3. Kondičnú a technickú previerku vyhodnocuje odborná komisia. Podrobnosti o odbornej 

komisii sú uvedené v Hlave VIII. 
 
4. Odborná komisia ústne oznámi po ukončení kondičnej previerky a zvlášť po technickej 

previerke zoznam úspešných žiadateľov, ktorí "vyhoveli" v previerke a neúspešných 
žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorí nebudú zaradení  do špecializovanej prípravy.  

 
Čl.27 

Podmienky vykonávania kondičnej previerky 
 
1. Kondičná previerka sa vykonáva za účelom preverenia fyzických zdatností žiadateľov. 

 
2. Kondičná previerka musí byť vykonaná v chodeckom teréne pri horizontálnej 

vzdialenosti od 3 km do 6 km a zároveň pri vertikálnej vzdialenosti od 600 do 1000 m. 
 

3. Podmienky kondičnej previerky schvaľuje predseda odbornej komisie, ktorý je povinný 
s nimi oboznámiť žiadateľov minimálne pred začatím konania previerky osobne alebo 
prostredníctvom zúčastneného inštruktora. 
 

4. Podmienky túry spolu s hodnotením absolvovania sú súčasťou triednej knihy.  
 

5. Za úspešné splnenie kondičnej previerky sa považuje splnenie nasledujúceho limitu: 
 

Kondičná previerka Základná záchranná činnosť Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 

minimálny čas 0,9 x Tz nevykonáva sa 
 

Čl. 28 
Podmienky vykonávania technickej previerky 

 
1. Technická previerka sa vykonáva len po úspešnom vykonaní kondičnej previerky. 

 
2. Technická previerka sa vykonáva za účelom preverenia lezeckých zdatností žiadateľov, 

vedomostí z uzlovej techniky, naväzovania na lano a lyžovania. 
 

3. Technická previerka musí byť vykonaná pri zohľadnení maximálnych bezpečnostných 
predpisov. 

 
4. Technická previerka prebieha v poradí: 

• viazanie základných uzlov a to: vodcovský uzol, osmičkový uzol, polovičný lodný 
uzol, lodný uzol, prusikov uzol, francúzsky prusik, rybárska spojka, ambulantný uzol, 
kravský uzol a dračia slučka, 

• správne naviazanie sa na lano pri samostatnom sedacom a hrudnom úväze, 
• lezenie na druhom konci lana (top rope) do výšky od 20m do 30m, 
• lyžovanie 

 
5. Za úspešné splnenie technickej previerky sa považuje splnenie všetkých nasledujúcich 

limitov: 
 



Technická previerka Základná záchranná činnosť Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 

uzlová technika 9 správnych uzlov nevykonáva sa 
naviazanie sa na lano len správny postup nevykonáva sa 
lezenie v skale/ľade min. v horách III, na cvičných 

skalách IV/WI 3 
nevykonáva sa 

lyžovanie  sklon do 40°, čierna zjazdovka sklon do 40°, čierna 
zjazdovka 

lyžovanie vo voľnom 
teréne 

1-2, III nevykonáva sa 

 
6. Pri lezení sa prihliada na bezpádový postup a plynulosť pohybu. O plynulý pohyb nejde, 

ak lezec stojí na jednom mieste min. 3 minúty. 
 
7. Pri lyžovaní sa posudzuje najmä: 

• maximálna bezpečnosť – prispôsobenie jazdy terénu, snehovým podmienkam ako aj 
poveternostným vplyvom 

• úplná ovládateľnosť lyží vo všetkých fázach  vedenia lyží 
• voľba vhodnej stopy 
• estetika pohybu 

 
8. Na zjazdovej trati musí adept predviesť dynamickú až agresívnu jazdu s prihliadnutím na 

aktuálne podmienky snehové aj poveternostné s prihliadnutím na bezpečnosť.  Plynulý 
prechod z dlhých oblúkov do krátkych a naopak. Základné zjazdové postavenie musí byť 
vo všetkých fázach jazdy.  Jazda v pluhu, zosúvanie a presné zastavenie je 
samozrejmosťou.  Výsledkom musí byť estetická športová agresívno - dynamická jazda. 
 

9. Pri lyžovaní vo voľnom teréne sa posudzuje voľba zvolenej trasy na základe konkrétnych 
podmienok a prispôsobenie štýlu jazdy.  Vyžaduje sa absolútna ovládateľnosť lyží a po 
celý čas plynulá jazda. Tempo a rádius sa môže meniť. Bezpečnosť je prvoradá, avšak 
jazda musí ostať s dynamickým charakterom.  Musí byť zachovaný estetický dojem  
lyžiara s kontrolovaným, ale dynamickým  pohybom. 

 
10. Pre zaistenie objektivity previerok sa vyhotovuje videozáznam, ktorý je archivovaný na 

CD-nosičoch na Školiacom stredisku HZS v zápisnici. Výsledky technickej a kondičnej 
previerky sú zaznamenané v triednej knihe (príloha č. 15).                 

 
 
 

ČASŤ DRUHÁ 
KONDIČNÉ A TECHNICKÉ PREVIERKY PRI OBNOVOVANÍ ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI A OBHAJOBE TITULU INŠTRUKTOR 
 

Čl. 29 
Kondičné a technické previerky pri obnovovaní odbornej spôsobilosti a obhajobe 

titulu inštruktor 
 
1. Žiadateľ pred zaradením na školenie alebo obhajobu musí úspešne absolvovať kondičné a 

technické previerky, ktorými preukáže požadovanú fyzickú zdatnosť a znalosť danej 
problematiky. 



 
2. Kondičná a technická previerka sa musí uskutočniť do 30 dní pred termínom 

obnovovania odbornej spôsobilosti a obhajoby titulu inštruktor. 
 
3. Kondičnú a technickú previerku vyhodnocuje odborná komisia alebo hodnotiaca komisia. 

Podrobnosti odbornej komisii a hodnotiacej komisii sú uvedené v Hlave VII. 
 
4. Odborná komisia alebo hodnotiaca komisia ústne oznámi po ukončení kondičnej 

previerky a zvlášť po ukončení technickej previerky zoznam úspešných žiadateľov, ktorí 
"vyhoveli" v previerke a neúspešných žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorí nebudú 
zaradení do ďalšieho procesu obnovovania odbornej spôsobilosti a obhajoby titulu 
inštruktor.  

 
Čl. 30 

Podmienky vykonávania kondičnej previerky 
 
1. Kondičná previerka sa vykonáva za účelom preverenia fyzických zdatností žiadateľov. 

 
2. Kondičná previerka musí byť vykonaná v chodeckom teréne alebo horolezeckom teréne 

do I. stupňa obtiažnosti, pri horizontálnej vzdialenosti od 3 km do 6 km a zároveň pri 
vertikálnej vzdialenosti od 600 do 1000 m. 

 
3. Podmienky kondičnej previerky schvaľuje predseda odbornej komisie alebo hodnotiacej 

komisie, ktorý je povinný s nimi oboznámiť žiadateľov minimálne pred začatím konania 
previerky osobne alebo prostredníctvom zúčastneného inštruktora. 
 

4. Podmienky túry spolu s hodnotením absolvovania sú súčasťou triednej knihy. 
  
5. Za úspešné splnenie kondičnej previerky sa považuje splnenie nasledujúcich limitov: 

 
Kondičná previerka Min. čas 
základná záchranná činnosť 0,9 x Tz 
záchranná činnosť na lyžiarskej trati nevykonáva sa 
pozemná záchranná činnosť 0,8 x Tz 
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou nevykonáva sa 
jaskynná záchranná činnosť nevykonáva sa 
záchranná činnosť v lavíne nevykonáva sa 
záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 0,9 x Tz 
obhajoba titulu inštruktor 0,8 x Tz 

 
6.   Pri kondičnej previerke pri obhajobe titulu inštruktor na pozemnú záchrannú činnosť sa    
      kondičná previerka na základnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati  
      nevykonáva. 
  

Čl. 31 
Podmienky vykonávania technickej previerky 

 
1.   Technická previerka sa vykonáva len po úspešnom vykonaní kondičnej previerky. 

 
2.  Technická previerka sa vykonáva za účelom preverenia lezeckých zdatností žiadateľov,  



      vedomostí z uzlovej techniky, naväzovania na lano, istenia a lyžovania. 
 

3.  Technická previerka prebieha v poradí: 
• lezenie viac dĺžkových ciest alebo lezenie viacero jedno dĺžkových ciest vo 

dvojici pri striedaní lezenia na prvom konci lana, 
• lyžovanie 
 

4.  Za úspešné splnenie technickej previerky sa považuje splnenie všetkých nasledujúcich  
     limitov: 
 

Technická previerka Lezenie na skale / ľade Lyžovanie zjazdovka / 
lyžovanie voľný terén  

základná záchranná činnosť min. v horách III, na 
cvičných skalách IV/WI 
3 

sklon do 40°, čierna 
zjazdovka / 1-2,III 

záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 

nevykonáva sa sklon do 40°, čierna 
zjazdovka / nevykonáva sa 

pozemná záchranná činnosť min. v horách IV, na 
cvičných skalách V/WI 
4 

sklon do 40°, čierna 
zjazdovka / 1-2,III 

záchranná činnosť pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou 

nevykonáva sa nevykonáva sa 

jaskynná záchranná činnosť nevykonáva sa nevykonáva sa 
záchranná činnosť v lavíne nevykonáva sa nevykonáva sa 
záchranná činnosť pomocou 
lavínového a pátracieho psa 

nevykonáva sa Sklon do 40°, čierna 
zjazdovka / 1-2,III 

obhajoba titulu inštruktor min. IV/WI3 Sklon do 40°, čierna 
zjazdovka / 1-2,III 

 
5.  Pri technickej previerke pri obhajobe titulu inštruktor na pozemnú záchrannú činnosť sa  
     technická previerka na základnú záchrannú činnosť a záchrannú činnosť na lyžiarskej trati  
     nevykonáva. 
 
6.  Pri lezení sa posudzuje bezpádový postup, obtiažnosť výstupu, istotu a plynulosť pohybu,  
     zakladanie  postupového istenia, zaistenia sa na stanovišti a istenia spolulezca, uzly a  
     bezpečnosť a plynulosť pohybu.  
 

7.  Pri lyžovaní sa posudzuje najmä: 
• maximálna bezpečnosť – prispôsobenie jazdy terénu, snehovým podmienkam ako 

aj poveternostným vplyvom 
• úplná ovládateľnosť lyží vo všetkých fázach vedenia lyží 
• voľba vhodnej stopy 
• estetika pohybu 

 
8.  Na zjazdovej trati musí adept predviesť dynamickú až agresívnu jazdu s prihliadnutím na  
     aktuálne snehové aj poveternostné podmienky, s prihliadnutím na bezpečnosť, musí  
     predviesť  plynulý prechod z dlhých oblúkov do krátkych a naopak. Základné zjazdové  
     postavenie musí byť vo všetkých fázach jazdy.  Jazda v pluhu, zosúvanie a presné  
     zastavenie je samozrejmosťou.  Výsledkom musí byť estetická, športová až agresívno –  
     dynamická jazda. 



 
9.   Pri lyžovaní vo voľnom teréne sa posudzuje voľba zvolenej trasy na základe konkrétnych 
     podmienok a prispôsobenie štýlu jazdy.  Vyžaduje sa  absolútna ovládateľnosť lyží a po   
     celý čas plynulá jazda. Tempo a rádius sa môže meniť. Bezpečnosť je prvoradá, avšak  
     jazda musí ostať s dynamickým charakterom.  Musí byť zachovaný estetický dojem   
     lyžiara s kontrolovaným, ale dynamickým  pohybom. 

 
10. Pre zaistenie objektivity previerok sa vyhotovuje videozáznam, ktorý je archivovaný na  
      CD-nosičoch na Školiacom stredisku HZS v zápisnici. Výsledky technickej a kondičnej  
      previerky sú zaznamenané v triednej knihe.                 
            
 
Poznámka: 
Lezenie v skale: stupnica UIAA 
Lezenie v ľade: stupnica Alpská, predseda odbornej komisie môže upraviť dĺžku úsekov konkrétnej obtiažnosti 
Lyžovanie vo voľnom teréne: Tatranská stupnica 
Tz – základný čas (Sylaby pre horských záchranárov, Topografia a orientácia v teréne) 
 
 

HLAVA VII. 
SKÚŠKY 

 
ČASŤ PRVÁ 

SKÚŠKY PRI ZÍSKAVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 
 

Čl. 32 
Teoretická skúška 

 
1. Teoretickú skúšku absolvuje žiadateľ pred vykonaním praktických skúšok. 
 
2. Teoretickú skúšku vyhodnocuje odborná komisia. Podrobnosti o odbornej komisii sú 

uvedené v Hlave VIII. 
 
3. Odborná komisia po vyhodnotení skúšok ústne oznámi po ukončení každej 

špecializovanej prípravy  zoznam úspešných žiadateľov, ktorí "vyhoveli" v teoretickej 
skúške a neúspešných žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opravné skúšky. 
Predseda odbornej komisie zaznamená výsledky teoretickej skúšky v triednej knihe. 
V prípade neúspešného absolvovania teoretickej skúšky, predseda odbornej komisie určí 
opravný termín teoretickej skúšky, ktorý sa zaznamená v triednej knihe. Vedomosť 
o opravnom termíne podpisuje priamo v triednej knihe neúspešný uchádzač. Triednu 
knihu podpisujú všetci členovia odbornej komisie. 
 

 
Čl. 33 

 Praktická skúška 
 

1. Praktickej skúšky sa môže zúčastniť len taký žiadateľ, ktorý absolvoval príslušnú časť 
špecializovanej prípravy, t.j. letný kurz alebo zimný kurz. 

 



2. Praktickú skúšku absolvuje žiadateľ následne po vykonaní teoretickej skúšky 
špecializovanej prípravy, zvlášť letného a zvlášť zimného kurzu, a to aj v prípade, ak 
v teoretickej skúške nebol úspešný. 

 
3. Úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej  skúšky je podmienkou pre účasť na ďalšej 

časti špecializovanej prípravy alebo na úspešné získanie odbornej spôsobilosti. 
 

4. Odborná komisia po vyhodnotení skúšok ústne oznámi po ukončení každého školenia 
zoznam úspešných žiadateľov, ktorí "vyhoveli" v praktickej skúške a neúspešných 
žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opravné skúšky. Predseda odbornej 
komisie zaznamená výsledky praktickej skúšky v triednej knihe. V prípade neúspešného 
absolvovania praktickej skúšky, predseda odbornej komisie určí opravný termín 
praktickej skúšky, ktorý sa zaznamená v triednej knihe. Vedomosť o opravnom termíne 
podpisuje priamo v triednej knihe neúspešný uchádzač. Triednu knihu podpisujú všetci 
členovia odbornej komisie. 

 
 
 

 
ČASŤ DRUHÁ 

PRESKÚŠANIE PRI OBNOVOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 

Čl. 34 
Teoretické preskúšanie 

 
1. Teoretické preskúšanie vyhodnocuje odborná komisia. Podrobnosti o odbornej komisii sú 

uvedené v Hlave VII. 
2. Odborná komisia po vyhodnotení preskúšania ústne oznámi po ukončení každého 

školenia zoznam úspešných žiadateľov, ktorí "vyhoveli" v teoretickom preskúšaní a 
neúspešných žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opravné skúšky. Predseda 
odbornej komisie zaznamená výsledky teoretického preskúšania v triednej knihe. 
V prípade neúspešného absolvovania teoretického preskúšania, predseda odbornej 
komisie určí opravný termín teoretického preskúšania, ktorý sa zaznamená v triednej 
knihe. Vedomosť o opravnom termíne podpisuje priamo v triednej knihe neúspešný 
uchádzač. Triednu knihu podpisujú všetci členovia odbornej komisie. 
 

 
 
 

Čl. 35 
Praktické preskúšanie 

 
1. Praktického preskúšania sa môže zúčastniť len taký žiadateľ, ktorý absolvoval príslušnú 

časť školenia (t.j. letný alebo zimný kurz).  
 

2. Úspešné absolvovanie teoretického a praktického  preskúšania je podmienkou pre účasť 
na ďalšej časti školenia alebo na úspešnú obnovu odbornej spôsobilosti. 

 
3. Praktické preskúšanie absolvuje žiadateľ následne po vykonaní školenia, zvlášť letného a 

zvlášť zimného kurzu a to aj v prípade, ak v teoretickom preskúšaní nebol úspešný. 



 
4. Odborná komisia po vyhodnotení preskúšania ústne oznámi po ukončení každého 

školenia zoznam úspešných žiadateľov, ktorí "vyhoveli" v praktickom preskúšaní a 
neúspešných žiadateľov, ktorí „nevyhoveli“ a ktorým odporučí opravné skúšky. Predseda 
odbornej komisie zaznamená výsledky praktického preskúšania v triednej knihe. 
V prípade neúspešného absolvovania praktického preskúšania, predseda odbornej 
komisie určí opravný termín praktického preskúšania, ktorý sa zaznamená v triednej 
knihe. Vedomosť o opravnom termíne podpisuje priamo v triednej knihe neúspešný 
uchádzač. Triednu knihu podpisujú všetci členovia odbornej komisie. 
 
 

 
 

ČASŤ PIATA 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SKÚŠKACH A PRESKÚŠANÍ 

 
Čl. 36 

Skúška a preskúšanie 
 
1.    Skúška a preskúšanie sa člení na : 

a) teoretickú skúšku a preskúšanie  
b) praktickú skúšku  a preskúšanie 

 
2.  Teoretická, praktická skúška, teoretické a praktické preskúšanie sa v zmysle § 4 ods. 1  
     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 hodnotí  
     klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. 

 
3.  Skúška a preskúšanie sa vykonávajú bezodplatne. 

 
4.  Súčasťou každej špecializovanej prípravy je skúška na konkrétnu záchrannú činnosť  
     a súčasťou každého školenia je preskúšanie na konkrétnu záchrannú činnosť. Praktická  
     skúška a preskúšanie sa môžu vykonávať na záver každej témy špecializovanej prípravy  
     alebo školenia. V triednej knihe sa zaznamenáva dochádzka uchádzačov a v rámci každého  
     kurzu je povolená max. jedna absencia na prednáške. 

 
5.  Teoretickou skúškou a preskúšaním sa preverujú teoretické vedomosti žiadateľa  
     z absolvovanej špecializovanej prípravy alebo školenia. 

 
6.  Teoretická skúška a preskúšanie sa skladá z písomného testu a prípadne aj z ústnej  
      odpovede. Pri písomnom teste je prítomný aspoň jeden člen odbornej komisie. 

 
 

7.    Písomný test je neverejný. Testy pozostávajú z nasledovných otázok: 
 

- Pri základnej záchrannej činnosti letný kurz test pozostáva z  5 otázok z témy 
spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, 5 otázok z témy 
základy pohybu v horskom teréne a horolezectvo, 5 otázok z témy topografia 
a orientácia v teréne, 5 otázok z témy rádiospojenie, 5 otázok z témy zdravoveda, 



odporúčania medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy, 5 otázok 
z témy  organizácia záchrannej akcie.  

- Pri základnej záchrannej činnosti zimný kurz test pozostáva z 5 otázok z témy základy 
pohybu v horskom teréne a horolezectvo, 5 otázok z témy sneh a lavíny, primárna 
záchrana, 5 otázok z témy zdravoveda, odporúčania medzinárodnej komisie pre alpskú 
záchranu (ICAR), algoritmy, 5 otázok z témy lyžovanie-skialpinizmus,  5 otázok z témy  
organizácia záchrannej akcie.  

- Pri pozemnej záchrannej činnosti letný kurz test pozostáva z 5 otázok z témy 
improvizácia pri záchrannej akcii, 5 otázok z témy technické a transportné prostriedky 
(oceľové lano, sane), 5 otázok z témy záchrana pomocou statického lana (lanovka, 
zariadenie určené na lanovú dopravu, ľadopád), 5 otázok z témy organizácia záchrannej 
akcie, algoritmy,  5 otázok z témy zdravoveda, odporúčania medzinárodnej komisie pre 
alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 

- Pri pozemnej záchrannej činnosti zimný kurz test pozostáva z 5 otázok z témy 
improvizácia pri záchrannej akcii, 5 otázok z témy záchrana pomocou statického lana 
(lanovka, zariadenie určené na lanovú dopravu, ľadopád), 5 otázok z témy lavíny, 5 
otázok z témy rádiospojenie,  5 otázok z témy organizácia záchrannej akcie, algoritmy, 
5 otázok z témy zdravoveda, odporúčania medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu 
(ICAR), algoritmy 

- Pri záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou test pozostáva z 5 otázok 
z témy zásady leteckej záchrany v horskej oblasti, 5 otázok z témy nácvik činnosti na 
trenažéri 

- Pri jaskynnej záchrannej činnosti test pozostáva z 5 otázok z témy bezpečnostné zásady 
pri činnosti v jaskyni, 5 otázok z témy osobná výstroj a osobná výzbroj, 5 otázok z témy 
záchranný materiál, 5 otázok z témy jednolanová technika, práca na lane, 5 otázok 
z témy vystrojovanie priepasti, 5 otázok z témy technika individuálnej záchrannej 
činnosti, 5 otázok z témy technika kolektívnej záchrannej činnosti, 5 otázok z témy 
taktika záchrannej akcie, 5 otázok z témy zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni, 
5 otázok z témy prežitie v podzemí, 5 otázok z témy krasológia 

- Pri záchrannej činnosti v lavíne  test pozostáva z 5 otázok z témy meteorologické 
podmienky na vznik lavíny, 5 otázok z témy topografické podmienky na vznik lavíny, 5 
otázok z témy snehová pokrývka – štruktúra,  5 otázok z témy stratégia rozhodovania 
pri riziku lavíny, 5 otázok z témy lavínová prevencia Horskej záchrannej služby, 5 
otázok z témy kataster lavínových dráh, evidencia a popisy lavín, 5 otázok z témy 
organizácia záchrany z lavín, 5 otázok z témy prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci 
v lavínovom teréne 

- Pri záchrannej činnosti pomocou lavínového a pátracieho psa test pozostáva z 5 otázok 
z témy špeciálny výcvik na lavíne v horskom teréne, 5 otázok z témy výcvik poslušnosti 
a ovládateľnosti psa,  5 otázok z témy rádiospojenie,  

- Pri záchrannej činnosti na lyžiarskej trati test pozostáva z 5 otázok z témy zdravotná 
príprava, 5 otázok z témy technické transportné prostriedky, 5 otázok z témy 
rádiospojenie,  5 otázok z témy organizácia záchrannej akcie, 5 otázok z témy nácvik 
záchrannej akcie v teréne. 

- Pri získaní odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť test pozostáva maximálne z 5 
otázok z témy Ministerstvo vnútra SR, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra, 
maximálne z 5 otázok z témy postavenie Horskej záchrannej služby, štatút 
a organizačný poriadok, maximálne z 5 otázok z témy všeobecne záväzné právne 
predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby, maximálne z  5 otázok z témy 
integrovaný záchranný systém, maximálne z 5 otázok z témy štátna služba a jej výkon 
v podmienkach Horskej záchrannej služby, maximálne z 5 otázok z témy sociálne 



zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby, maximálne z 5 otázok z témy 
etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby tak, aby test bol v súlade 
s ustanovením čl. 14 bod 5.  

 
    

8.    Každý člen odbornej komisie, ak sa dozvie kombinácie otázok a odpovedí písomného  
       testu, je povinný o nich zachovať mlčanlivosť. Porušenie mlčanlivosti môže mať za  
       následok  vylúčenie z členstva v odbornej komisii. 
 
9.    Písomný test obsahuje otázky s návrhom troch odpovedí, z ktorých je iba jedna správna.  
       Písomný test je úspešný, ak žiadateľ odpovedal z každej témy z 5 otázok 4 správne.  
      Kombinácie otázok do písomného testu schvaľuje predseda odbornej komisie. Otázky  
      zohľadňujú preberané témy. 

 
10.  Ústnou odpoveďou sa preveruje súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností  
      žiadateľa potrebných na získanie odbornej spôsobilosti. 

 
11.  Na základe rozhodnutia predsedu odbornej komisie môže byť ústna odpoveď verejná.  
       Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh odpovede. Predseda odbornej komisie je   
       oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto svojím správaním ruší priebeh odpovede. 

 
12.  Ústnu odpoveď vedie predseda odbornej komisie. 

 
13.  Ústna skúška a preskúšanie trvá približne 10 minút. 

 
14.  Ústna skúška a preskúšanie prebieha formou náhodného výberu troch otázok žiadateľom  
       z danej problematiky. Žiadateľ má pred odpoveďou čas na prípravu odpovede v trvaní 10  
      minút. Členovia odbornej komisie môžu mať doplňujúce otázky. Kombinácie otázok na  
      ústnu odpoveď schvaľuje predseda odbornej komisie. Počet otázok je 20, pričom každá  
      otázka má pridelené číslo. 
 
15.  Čísla a znenie troch otázok spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou osobného spisu  
       žiadateľa. 

 
16.  Ústna odpoveď je úspešná, ak žiadateľ plynulo, bez podporných otázok odpovedal na  
       vybrané otázky. 

 
17.  Písomný test spolu s vyhodnotením a výsledok ústnej odpovede je podpísaný predsedom  
      odbornej komisie a je súčasťou osobného spisu žiadateľa. 

 
18.  Žiadateľ v teoretickej skúške „vyhovel“, ak úspešne absolvuje písomný test a ústnu  
       odpoveď. V inom prípade žiadateľ v teoretickej skúške „nevyhovel“. 

 
19.  Preverovanie znalostí a schopností uchádzačov prebieha počas celého školenia  
       pozorovaním.  

 
20.  Praktická skúška a preskúšanie  prebieha vykonaním jedného postupu z troch možností  
       z každej témy, ktoré zadá odborná komisia. Otázky zohľadňujú preberané témy. 

- Praktická skúška a preskúšanie pri základnej záchrannej činnosti letný kurz prebieha 
z týchto tém: základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo, topografa a orientácia 



v teréne, rádiospojenie, zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú 
záchranu (ICAR) 

- Praktická skúška a preskúšanie pri základnej záchrannej činnosti zimný kurz prebieha 
z týchto tém:  základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo, sneh a lavíny, 
primárna záchrana, zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú 
záchranu (ICAR), lyžovanie-skialpinizmus 

- Praktická skúška a preskúšanie pri pozemnej záchrannej činnosti letný kurz prebieha 
z týchto tém: improvizácia pri záchrannej akcii, technické a transpotné prostriedky 
(oceľové lano, sane), záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené 
na lanovú dopravu, ľadopád), organizácia záchrannej akcie, algoritmy, zdravoveda, 
odporúčania medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 

- Praktická skúška a preskúšanie pri pozemnej záchrannej činnosti zimný kurz prebieha 
z týchto tém: improvizácia pri záchrannej akcii, záchrana pomocou statického lana 
(lanovka, zariadenie určené na lanovú dopravu, ľadopád), lavíny, rádiospojenie, 
organizácia záchrannej akcie, algoritmy, zdravoveda, odporúčania medzinárodnej 
komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 

- Praktická skúška a preskúšanie pri záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou prebieha z týchto tém: nácvik činnosti na trenažéri.  

- Praktická skúška a preskúšanie pri jaskynnej záchrannej činnosti prebieha z týchto 
tém: osobný výstroj a osobná výzbroj, záchranný materiál, jednolanová technika, 
práca na lane, vystrojovanie priepasti, technika individuálnej záchrannej činnosti, 
technika kolektívnej záchrannej činnosti, zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni, 
prežitie v podzemí, krasológia 

- Praktická skúška a preskúšanie pri záchrannej činnosti v lavíne prebieha z týchto tém: 
meteorologické podmienky na vznik lavíny, topografické podmienky na vznik lavíny, 
snehová pokrývka – štruktúra, stratégia rozhodovania pri riziku lavíny, lavínová 
prevencia Horskej záchrannej služby, kataster lavínových dráh, evidencia a popisy 
lavín, organizácia záchrany z lavín, prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci 
v lavínovom teréne 

- Praktická skúška a preskúšanie  pri záchrannej činnosti pomocou lavínového a 
pátracieho psa prebieha z týchto tém:  špeciálny výcvik na lavíne v horskom teréne, 
výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa, rádiospojenie,  

- Praktická skúška a preskúšanie pri záchrannej činnosti na lyžiarskej trati prebieha 
z týchto tém: zdravotná príprava, technické transportné prostriedky, nácvik záchrannej 
akcie v teréne, organizácia záchrannej akcie.  
 

21.  Čísla a znenie troch otázok spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou osobného spisu  
       žiadateľa, ktorý je vedený na Školiacom stredisku HZS. 

 
22.   V praktickej časti žiadateľ „vyhovel“, ak samostatne vykonal všetky pracovné postupy. 

 
23.   V praktickej časti žiadateľ „nevyhovel“, ak nezvládol jeden pracovný postup.    
 

Čl. 37 
Prerušenie skúšky a preskúšania  

 
1. Začatú skúšku alebo preskúšanie možno prerušiť, ak priebeh skúšky alebo preskúšania je 

narušený neočakávanou udalosťou, ktorú nemožno odvrátiť, prípadne z iného závažného 
dôvodu. 

 



2. V prerušenej skúške alebo preskúšaní sa pokračuje ihneď, ako sa odstránil dôvod jej 
prerušenia, ak je to možné v deň termínu skúšky alebo preskúšania.  

 
3. Ak nemožno v skúške  alebo preskúšaní pokračovať v určenom termíne, predseda 

odbornej komisie určí náhradný termín.  
 

4. V prípade neúčasti na vykonaní praktických a teoretických skúšok alebo preskúšaní 
z dôvodu dlhotrvajúcej zdravotnej nespôsobilosti alebo výkonu neodkladných 
pracovných povinností, môže žiadateľ po predložení odborného zdravotného posudku 
alebo príslušných dokladov požiadať o vykonanie praktických a teoretických skúšok do 
začiatku nasledujúcej časti vzdelávania a po ukončení oboch častí vzdelávania do 
uplynutia 24 mesiacov. Po uplynutí 24 mesiacov stráca príslušnú odbornú spôsobilosť. 

 
5. V prípade neúčasti na vykonaní praktických a teoretických skúšok alebo preskúšaní 

z dôvodu krátkodobej pracovnej neschopnosti musí žiadateľ o tejto skutočnosti 
informovať telefonicky riaditeľa Školiaceho strediska a následne, po predložení dokladu 
o ukončení pracovnej neschopnosti, požiadať o určenie náhradného termínu. Termín 
náhradného vykonania praktických a teoretických skúšok, minimálne 14 dní pred jeho 
uskutočnením, oznámi žiadateľovi písomne školiace stredisko.  

 
Čl. 38 

Opravná skúška  
 

1. Ak žiadateľ pri skúške alebo preskúšaní nevyhovie, môže opakovať skúšku alebo 
preskúšanie iba raz na opravnej skúške. 

 
2. Ak žiadateľ nevyhovie ani na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po 

absolvovaní špecializovanej prípravy alebo procesu na získanie odbornej spôsobilosti pre 
daný druh záchrany alebo získania titulu inštruktor. 

 
3. Opravná skúška sa považuje za novú skúšku. Termín opravnej skúšky určuje riaditeľ 

Školiaceho strediska HZS v deň vyhodnotenia skúšok, skúšobnú komisiu na opravné 
skúšky zriaďuje riaditeľ HZS príkazným listom. Termín opravnej skúšky je zaznamenaný 
v triednej knihe, s ktorou je žiadateľ oboznámený pri hodnotení skúšok a oznámení 
termínu opravnej skúšky.    

 
4. Riaditeľ Školiaceho strediska HZS je povinný určiť termín opravnej skúšky tak, aby 

prebehli najneskôr do 60 dní od absolvovania špecializovanej prípravy a obnovenia 
odbornej spôsobilosti, ale najskôr po 14 dňoch odo dňa neúspešného absolvovania skúšky. 

 
 

Čl. 39 
Odstúpenie zo skúšky a školenia  

 
1. Žiadateľ má právo odstúpiť zo skúšky alebo školenia aj bez udania dôvodu. 
 
2. Odstúpenie musí mať písomnú formu s podpisom žiadateľa a musí byť predložené  

predsedovi odbornej komisie. 
 

3. Odstúpenie od skúšky sa považuje za absolvovanie skúšky „nevyhovel“. 



 
 

HLAVA VIII. 
KOMISIE 

 
 

Čl.40 
Odborná komisia 

 
1. Odborná komisia vyhodnocuje: 

• kondičnú a technickú previerku pri získavaní odbornej spôsobilosti 
• kondičnú a technickú previerku pri obnovovaní odbornej spôsobilosti 
• skúšku (praktickú a teoretickú) 
• preskúšanie (praktické, teoretické) 

 
2. Pri získavaní odbornej spôsobilosti a obnovovaní odbornej spôsobilosti na záchranné 

činnosti je odborná komisia zložená z  garanta Školiaceho strediska (ktorého určí riaditeľ 
Školiaceho strediska), ktorý je zároveň predsedom komisie a dvoch inštruktorov pre danú 
záchrannú činnosť, ktorých určí riaditeľ Školiaceho strediska.  

3.  V prípade, ak z personálnych dôvodov riaditeľ Školiaceho strediska HZS nemôže zriadiť 
takto zloženú odbornú komisiu, odbornú komisiu zriadi riaditeľ HZS príkazným listom. 

 
4. Odborná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Komisia sa 

uznáša o výsledku kondičných a technických previerok,  skúšok a preskúšaní väčšinou 
hlasov všetkých členov. Člen odbornej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Uznesenie 
odbornej komisie znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uznesenie sa zaznamená v triednej 
knihe.   

 
 

Čl.41 
Výberová komisia pre výber adeptov na inštruktora  

 
1. Výberová komisia vyberá adeptov (potenciálne schopné a zároveň odborne spôsobilé 

osoby) na získanie titulu inštruktor. 
 
2. Výberová komisia je zložená z riaditeľa HZS, riaditeľa Školiaceho strediska HZS alebo 

iného garanta Školiaceho strediska HZS, zástupcu riaditeľa HZS a dvoch inštruktorov, 
ktorých určí riaditeľ Školiaceho strediska HZS. Predsedom komisie je riaditeľ Školiaceho 
strediska alebo ním poverený garant školiaceho strediska. 

 
 
 
 

Čl.42 
Hodnotiaca komisia pre posudzovanie adeptov na inštruktora 

 
1. Hodnotiaca komisia HZS je zložená z riaditeľa Školiaceho strediska HZS alebo iného 

garanta školiaceho strediska, riaditeľa HZS alebo zástupcu riaditeľa HZS a jedného 
inštruktora, ktorého menuje riaditeľ Školiaceho strediska. Predsedom komisie je riaditeľ 
Školiaceho strediska alebo ním poverený garant školiaceho strediska. 



  
2. Hodnotiaca komisia vyhodnocuje: 

• kondičnú a technickú previerku pri obhajobe titulu inštruktor 
• vyhodnocuje odbornú prácu žiadateľa na titul inštruktor (zvolená téma seminára, 

odborný prínos, prejav adepta, reakcia adepta v rámci diskusie a iné jeho vlastnosti, 
ktoré sa prejavia počas prezentácie a praktickú prezentáciu).    

 
 

HLAVA IX. 
DOKUMENTÁCIA 

 
Čl. 43 

Zápisnica o priebehu a výsledku špecializovanej prípravy, získania a obnovovania 
odbornej spôsobilosti a získania titulu inštruktor (ďalej len „zápisnica“)  

 
1. Zápisnica sa skladá z nasledujúcich častí:  

a) Vyhlásenie 
b)  Pozvánka 

  c) Oboznámenie sa príslušníka 
  d) Potvrdenie účasti 
  e) Triedna kniha 
  f) Videozáznam 

 
2. Triedna kniha tvorí prílohu č. 15 tohto pokynu. 

 
3. Do zápisnice môže nahliadnuť 

a) riaditeľ HZS, 
b) predseda príslušnej komisie, 
c) členovia príslušnej komisie, ak je to potrebné pre činnosť odbornej komisie, 
d) poverený zamestnanec HZS, ak je to potrebné na administratívne a organizačné 
e) úkony, 
f) odborne spôsobilá osoba, ktorej sa to týka, 
g) osoba, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť na základe poverenia. 
h) každý, kto nahliadol do zápisnice, je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch, 

ktoré sa z písomností dozvedel. 
i) o nahliadnutí do zápisnice sa vyhotoví zápis, v ktorom sa uvedie dátum, meno 

a podpis osoby, ktorá do zápisnice nahliadla. 
 

 
Čl. 44 

Osobný spis žiadateľa 
 

1. Osobný spis žiadateľa obsahuje:  
a) žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky,  
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti,  
c) doklad o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci organizovanom Organizáciou 

medzinárodného Červeného kríža alebo doklad o úspešnom absolvovaní 
akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu 1) alebo doklad 
o absolvovaní zdravotníckeho vzdelania 



d) čísla a znenie otázok na praktickú skúšku alebo preskúšanie spolu s hodnotením 
odpovedí, 

e) písomný test teoretickej skúšky spolu s hodnotením odpovedí, 
f) čísla a znenie otázok na ústnu skúšku spolu s hodnotením odpovedí. 

 
 
 
 

Čl. 45 
Archivácia 

 
1. Zápisnica sa musí archivovať 10 rokov od jej zhotovenia. 
 
2. Osobný spis žiadateľa sa musí archivovať 10 rokov od získania odbornej spôsobilosti. 

 
 

HLAVA X. 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 46 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Na dobrovoľných záchranárov,  ktorí majú uzatvorenú dohodu s HZS podľa čl. 4 ods. 
3 zákona 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa primerane použijú 
ustanovenia o príslušníkoch HZS. 

 
2. Získanie odbornej spôsobilosti na pozemnú záchrannú činnosť alebo záchrannú 

činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa nahrádza úspešné absolvovanie 
preskúšania v odbornej spôsobilosti v základnej záchrannej činnosti. 

 
3. Titul inštruktor alebo garant pozemnej záchrany, záchrannej činnosti pomocou 

lavínového a pátracieho psa, záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou, jaskynnej záchrannej činnosti, záchrannej činnosti v lavíne, nahrádza 
úspešné absolvovanie preskúšania v príslušnej odbornej spôsobilosti. 
 

4. Príslušník HZS alebo žiadateľ, ktorý začal proces získavania odbornej spôsobilosti 
podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 18/2007 zo dňa 13. decembra 2007, ktorým sa vydáva 
Skúšobný poriadok HZS dokončí proces získavania odbornej spôsobilosti v zmysle 
tohto Pokynu riaditeľa HZS, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok. Riaditeľ 
Školiaceho strediska HZS zašle takýmto osobám pozvánku na špecializovanú prípravu 
a skúšku/školenie a preskúšanie poštou minimálne 1 mesiac pred začatím 
špecializovanej prípravy/školenia. 

 
 



                                                                              Príloha č. 1 
VZOR 

 
Vyhlásenie termínu špecializovanej prípravy a skúšky 

 
V zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe a Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 28, 
ktorým sa vydáva  Skúšobný poriadok (www.hzs.sk) riaditeľ Školiaceho strediska HZS vyhlasuje: 
 

na rok 201 
 

špecializovanú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti na:  
 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 
ktorá sa začína  zimnou kondičnou a technickou previerkou dňa.......... Zimný kurz sa 

uskutoční v termíne od .............. od .............. Letná kondičná a technická previerka sa uskutoční 
dňa............. Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. 

 
Žiadatelia, ktorí dosiahli vek 18 rokov a majú záujem o predmetnú špecializovanú prípravu 

a skúšku, môžu svoju prihlášku písomne zaslať v termíne do....................... na adresu Školiace 
stredisko HZS, Dom HS, Bystrá 98, 977 01 Brezno. 

 
Súčasťou žiadosti musí byť:  
 

1. doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu 
(§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o zdravotníckom 
vzdelaní, ktorý musí byť platný počas celého procesu špecializovanej prípravy,  

2. doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 mesiace.  

 
Vzor žiadosti a podmienky získania odbornej spôsobilosti sú uvedené v Skúšobnom poriadku 

Horskej záchrannej služby, ktorý je uverejnený na www.hzs.sk v sekcii Školenia. 
Žiadosť je záväznou objednávkou a potvrdením, že žiadateľ sa oboznámil so Skúšobným 

poriadkom. 
Na žiadosti zaslané po termíne alebo na žiadosti neúplné alebo v inej forme ako je uvedený 

vzor sa nebude prihliadať, pričom rozhodujúci je termín doručenia.  
 
 

riaditeľ 
  Školiace stredisko 

       Horská záchranná služba 
 
 
 
 
 

http://www.hzs.sk
http://www.hzs.sk


VZOR 
 

Vyhlásenie termínu školenia a preskúšania 
 

V zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe a Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 28, 
ktorým sa vydáva  Skúšobný poriadok (www.hzs.sk) riaditeľ Školiaceho strediska HZS vyhlasuje: 
 

na rok 20 
 

školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti na:  
 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 
 
ktorá sa začína zimnou kondičnou a technickou previerkou dňa.......... Zimný kurz sa uskutoční 

v termíne od .............. od .............. Letná kondičná a technická previerka sa uskutoční dňa............. 
Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. 

 
Žiadatelia, ktorí majú platnú príslušnú odbornú spôsobilosť a majú záujem o predmetné 

školenie a preskúšanie, môžu svoju prihlášku písomne zaslať v termíne do....................... na adresu 
Školiace stredisko HZS, Dom HS, Bystrá 98, 977 01 Brezno. 

 
 
Súčasťou žiadosti musí byť:  
 

3. doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu 
(§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o zdravotníckom 
vzdelaní, ktorý musí byť platný počas celého procesu špecializovanej prípravy,  

4. doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 mesiace.  

 
Vzor žiadosti a podmienky obnovenia odbornej spôsobilosti sú uvedené v Skúšobnom 

poriadku Horskej záchrannej služby, ktorý je uverejnený na www.hzs.sk v sekcii Školenia. 
Žiadosť je záväznou objednávkou a potvrdením, že žiadateľ sa oboznámil so Skúšobným 

poriadkom. 
Na žiadosti zaslané po termíne alebo na žiadosti neúplné alebo v inej forme ako je uvedený 

vzor sa nebude prihliadať, pričom rozhodujúci je termín doručenia.  
 
 

riaditeľ 
  Školiace stredisko 

       Horská záchranná služba 

http://www.hzs.sk
http://www.hzs.sk


                                                                                                                                      Príloha č. 2                 
VZOR pre fyzické osoby 

                                                                                           
Žiadosť o zaradenie do špecializovanej prípravy a skúšky  

 
na získanie odbornej spôsobilosti na: 

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

 
 
Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................................ 
Narodený(á):   ........................................................................................................ 
Trvalé bydlisko:  ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný (á) žiadam týmto o zaradenie do špecializovanej prípravy a skúšky na 
získanie odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť podľa zverejnenej výzvy, ktorá začína 
kondičnou a technickou previerkou dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som sa oboznámil 
s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok Horskej 
záchrannej služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
  
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného 
predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní 
 
2) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
 
 

http://www.hzs.sk


 
VZOR pre právnické osoby 

                                                                                           
Žiadosť o zaradenie do špecializovanej prípravy a skúšky  

 
na získanie odbornej spôsobilosti na: 

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

 
 
Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
V zastúpení:   ........................................................................................................ 
Sídlo:                         ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný(á) žiadam týmto o zaradenie zamestnancov / členov uvedených v Zozname 
zamestnancov / členov do špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti 
na záchrannú činnosť podľa zverejnenej výzvy, ktorá začína kondičnou a technickou 
previerkou dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som oboznámil uvedených 
zamestnancov / členov s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný 
poriadok Horskej záchrannej služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
  
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) jednotlivé doklady o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa 
osobitného predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo 
doklad o zdravotníckom vzdelaní 
 
2) jednotlivé doklady o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 
 

http://www.hzs.sk


 
Zoznam zamestnancov / členov 

 
Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 

 
p.č. meno, priezvisko, titul narodený(á) trvalé bydlisko 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 



 
 

VZOR pre fyzické osoby 
                                                                                           

Žiadosť o zaradenie na školenie a preskúšanie  
 

na obnovenie odbornej spôsobilosti na: 
 

základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

 
 
Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................................ 
Narodený(á):   ........................................................................................................ 
Trvalé bydlisko:  ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný(á) žiadam týmto o zaradenie na školenie a preskúšanie na obnovenie 
odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť podľa zverejnenej výzvy, ktoré začína kondičnou 
a technickou previerkou dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som sa oboznámil 
s Pokynom riaditeľa ZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok Horskej záchrannej 
služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného 
predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní 
 
2) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 
 

 
 

http://www.hzs.sk


VZOR pre právnické osoby 
                                                                                           

Žiadosť o zaradenie na školenie a preskúšanie  
 

na obnovenie odbornej spôsobilosti na: 
 

základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

 
 
Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
V zastúpení:   ........................................................................................................ 
Sídlo:                         ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný(á) žiadam týmto o zaradenie zamestnancov / členov uvedených v Zozname 
zamestnancov / členov na školenie a preskúšanie na obnovenie odbornej spôsobilosti na 
záchrannú činnosť podľa zverejnenej výzvy, ktorý začína kondičnou a technickou previerkou 
dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som oboznámil uvedených 
zamestnancov / členov s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný 
poriadok Horskej záchrannej služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
  
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) jednotlivé doklady o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa 
osobitného predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo 
doklad o zdravotníckom vzdelaní 
 
2) jednotlivé doklady o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
 

http://www.hzs.sk


Zoznam zamestnancov / členov 
 

Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
 

p.č. meno, priezvisko, titul narodený(á) trvalé bydlisko 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 

 
 
 



VZOR pre fyzické osoby 
                                                                                           

Žiadosť o obhajobu titulu inštruktor  
 

na obhajobu titulu inštruktor v: 
 

pozemnej záchrannej činnosti 
záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannej činnosti pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannej činnosti v lavíne 
jaskynnej záchrannej činnosti 
 

 
 
Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................................ 
Narodený(á):   ........................................................................................................ 
Trvalé bydlisko:  ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný(á) žiadam týmto o zaradenie na obhajobu titulu inštruktor na záchrannú 
činnosť podľa zverejnenej výzvy, ktorá začína kondičnou a technickou previerkou 
dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som sa oboznámil 
s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva  Skúšobný poriadok Horskej 
záchrannej služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného 
predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní 
 
2) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
3) iné doklady podľa čl.22 Skúšobného poriadku Horskej záchrannej služby 
 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
 
 
 

http://www.hzs.sk


 
 
 

VZOR pre právnické osoby 
                                                                                           

Žiadosť o obhajobu titulu inštruktor  
 

na obhajobu titulu inštruktor v: 
 

pozemnej záchrannej činnosti 
záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannej činnosti pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannej činnosti v lavíne 
jaskynnej záchrannej činnosti 

 
 
 
Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
V zastúpení:   ........................................................................................................ 
Sídlo:                         ........................................................................................................ 
 
Dolu podpísaný(á) žiadam týmto o zaradenie zamestnancov / členov uvedených v Zozname 
zamestnancov / členov na obhajobu titulu inštruktor na záchrannú činnosť podľa zverejnenej 
výzvy, ktorý začína kondičnou a technickou previerkou dňa................... 
 
Táto žiadosť je zároveň záväznou objednávkou a potvrdením, že som oboznámil uvedených 
zamestnancov / členov s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný 
poriadok Horskej záchrannej služby zverejnenom na www.hzs.sk. Zároveň udeľujem týmto 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
 
  
K žiadosti prikladám nasledovné doklady: 
 
1) doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného 
predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o 
zdravotníckom vzdelaní 
 
2) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov 
 
3) iné doklady podľa čl.22 Skúšobného poriadku Horskej záchrannej služby 
 
 
V ...................... dňa .............. .............. 
 
 
 
................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 

http://www.hzs.sk


 
Zoznam zamestnancov / členov 

 
Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 

 
p.č. meno, priezvisko, titul narodený(á) trvalé bydlisko 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 



 
 



  
                                                                Príloha č. 3 

VZOR 
                                          

Oboznámenie sa príslušníka 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s: 
 
termínom špecializovanej prípravy a skúšky, 
termínom školenia a preskúšania, 
Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2011, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok Horskej 

záchrannej služby  
 

a 
 
beriem na vedomie, že špecializovaná príprava/školenie zimný/letný kurz sa uskutoční 

v dňoch: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................  
 
Hodnosť, meno a priezvisko  dátum podpis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
v...........................................              ................................. 
dňa......................................           priamy nadriadený 



                                                                 Príloha č. 4 
VZOR – pre fyzické osoby 

                                          
Pozvánka na špecializovanú prípravu a skúšku 

 
Vážený žiadateľ/ka:.............................................. 
 

Na základe Vašej žiadosti a po jej preskúmaní Vás pozývam na špecializovanú 
prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti na:  

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

Zimná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Zimný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Letná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 



Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Denný program s časovým harmonogramom bude upresnený podľa poveternostných 
podmienok. 
 
Upozornenie: 
Nenastúpenie v stanovených časoch a termínoch alebo bez kompletného zoznamu potrebných 
vecí môže viesť k neumožneniu absolvovania špecializovanej prípravy a skúšky. 
 
 
 
 
 
V.................................              ................................... 

       riaditeľ  
        Školiace stredisko HZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZOR – pre právnické osoby 
                                          

Pozvánka na špecializovanú prípravu a skúšku 
 
Vážený žiadateľ/ka:.............................................. 
 

Na základe Vašej žiadosti a po jej preskúmaní pozývam Vašich zamestnancov / členov 
uvedených v Zozname pozvaných zamestnancov / členov, ktorí splnili predpísané podmienky, 
na špecializovanú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti na:  

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

Zimná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Zimný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Letná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 



Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Denný program s časovým harmonogramom bude upresnený podľa poveternostných 
podmienok. 
 
Upozornenie: 
Nenastúpenie v stanovených časoch a termínoch alebo bez kompletného zoznamu potrebných 
vecí môže viesť k individuálnemu neumožneniu absolvovania špecializovanej prípravy a skúšky. 
 
 
Príloha: Zoznam pozvaných zamestnancov / členov 
 
 
 
V.................................              ................................... 

       riaditeľ  
        Školiace stredisko HZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam pozvaných zamestnancov / členov 
 

Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
 

p.č. meno, priezvisko, titul narodený(á) trvalé bydlisko 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

................................................. 
                                         riaditeľ 

                  Školiace stredisko HZS 



VZOR – pre fyzické osoby 
                                          

Pozvánka na školenie a preskúšanie 
 
Vážený žiadateľ/ka:.............................................. 
 

Na základe Vašej žiadosti a po jej preskúmaní Vás pozývam na školenie a preskúšanie 
odbornej spôsobilosti na:  

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

Zimná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Zimný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Letná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Denný program s časovým harmonogramom bude upresnený podľa poveternostných 
podmienok. 
 
Upozornenie: 
Nenastúpenie v stanovených časoch a termínoch alebo bez kompletného zoznamu potrebných 
vecí môže viesť k neumožneniu absolvovania školenia a preskúšania. 
 
 
 
 
 
V.................................              ................................... 

       riaditeľ  
        Školiace stredisko HZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZOR – pre právnické osoby 
                                          

Pozvánka na školenie a preskúšanie 
 
Vážený žiadateľ/ka:.............................................. 
 

Na základe Vašej žiadosti a po jej preskúmaní pozývam Vašich zamestnancov / členov 
uvedených v Zozname pozvaných zamestnancov / členov, ktorí splnili predpísané podmienky, 
na školenie a preškolenie odbornej spôsobilosti na:  

 
základnú záchrannú  činnosť 
záchrannú činnosť na lyžiarskej trati 
pozemnú záchrannú činnosť 
záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
záchrannú činnosť v lavíne 
jaskynnú záchrannú činnosť 
 

Zimná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Zimný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Letná kondičná a technická previerka sa bude konať dňa.............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 
Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) Kondičná previerka:  .............................................................................................................. 
2) Technická previerka: .............................................................................................................. 
 
Letný kurz sa uskutoční v termíne od .............. od .............. Zraz je v 
............................................... o ........hod.  Predpokladané ukončenie je o ..............hod. 



Potrebné je doniesť si: .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Program: 
1) ................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................. 
4) Skúšky 
 
Denný program s časovým harmonogramom bude upresnený podľa poveternostných 
podmienok. 
 
Upozornenie: 
Nenastúpenie v stanovených časoch a termínoch alebo bez kompletného zoznamu potrebných 
vecí môže viesť k individuálnemu neumožneniu absolvovania školenia a preskúšania. 
 
 
Príloha: Zoznam pozvaných zamestnancov / členov 
 
 
 
V.................................              ................................... 

       riaditeľ  
        Školiace stredisko HZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam pozvaných zamestnancov / členov 
 

Názov právnickej osoby: ........................................................................................................ 
 

p.č. meno, priezvisko, titul narodený(á) trvalé bydlisko 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

................................................. 
                                         riaditeľ 

                  Školiace stredisko HZS 



zdravotná spôsobilosť

kondičná previerka a technická previerka

kondičná previerka a technická previerka

špecializovaná príprava - zimný kurz

špecializovaná príprava - letný kurz

teoretická a praktická skúška

teoretická a praktická skúška

príslušná odborná spôsobilosť

žiadosť

doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu
prvej pomoci

max. 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

m
ax

. 2
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m
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Proces získania odbornej spôsobilosti
na záchranné činnosti

Príloha č.5



Postup získavania odbornej spôsobilosti

žiadateľ

základná záchranná činnosť

Príloha č.6

záchranná činnosť v lavíne

výkon štátnej služby

jaskynná záchranná činnosť

záchranná činnosť
na lyžiarskej trati

pozemná záchranná činnosť

záchranná činnosť pomocou
lavínového a pátracieho psa

záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou



Príloha č. 7 
 

Vzdelávací projekt základnej záchrannej činnosti pre žiadateľov 
(ďalej „frekventanti“) 

 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
Vzdelávanie je určené pre žiadateľov, ktorí budú vykonávať podporné a pomocné činnosti 

pri záchranných činnostiach v horskom teréne. Slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej 
náplni podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje žiadateľov na výkon činnosti. Skladá 
sa z letnej a zimnej časti pričom každá, obsahuje teoretickú a praktickú časť, ktorú tvorí séria 
prednášok a praktické precvičovanie vedené inštruktormi. Záverečná  skúška, prebieha podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a „Skúšobný poriadok HZS“. 
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• prehlbovanie a upevňovanie návykov zo základov horolezectva 
• upevňovanie návykov lyžiarskej techniky 
• upevňovanie návykov skialpinistickej techniky 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• topografia, orientácia v teréne a horolezecký sprievodcovia 
• získanie základov rádiospojenia 
• upevňovanie vedomostí o základoch lavínového nebezpečenstva a primárnej záchrany  
       v lavíne 
• informácia o leteckej záchrane 
• ochrana a bezpečnosť pri práci 
• získanie vedomostí o preventívnej činnosť v HZS 
• získanie vedomostí o organizácii záchranných akcií 
• získanie vedomostí o používaných materiáloch, o ich kontrole a životnosti 
• horské nešťastia, záchrana, právo, etika 

3. Obsah výučby 
Obsah výučby pre frekventantov na základnú záchrannú činnosť je daný požiadavkami pre 

potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, návykov a skúseností, 
potrebných pri záchrane v horskom teréne, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  

Pri lezeckom výcviku nemožno počítať s tým, že prostredníctvom opakovania pohybov a 
odstraňovania chýb sa vytvoria potrebné pohybové návyky. Tri známe fázy pri výcviku - 
iradiácia, koncentrácia a stabilizácia - vytvoria dynamický stereotyp, schopnosť kedykoľvek 
úkon opakovať, pokiaľ dlhou absenciou daného pohybu návyk nepominie. Týmto spôsobom  
možno pri výcviku jednotlivca alebo lezeckého družstva získať iba technickú šikovnosť: 
viazať uzly, doberať lano, stočiť lano, zlaňovať. Určitý pohybový návyk je možné vypestovať 



pri vykonávaní bežného, rozšíreného a hlavne opakovaného lezenia na jednom mieste (cvičné 
skaly, steny). Tento návyk zostane len v základnej podobe. Pri inej, odlišnej situácii 
(v horách, priamo pri záchrannej akcii) môže byť aplikácia tohto návyku, najmä v neznámom 
prostredí a pod určitým zvýšeným psychickým tlakom nebezpečná pre záchrancu, 
zachraňovaného alebo pracovníka vo výške a nad voľnou hĺbkou. 

     Znamená to, že pohybové návyky pri rôznych zásahoch a prácach nie je možné nacvičiť 
vopred. Preto je výcvik potrebné orientovať na maximálnu variabilnosť a univerzálnosť lezca. 
Pri tejto forme výcviku sa vyžaduje od jednotlivca dokonalá znalosť terminológie, základov 
viazania uzlov a slučiek, možnosti improvizácie, presnosť, koncentrácia, zodpovednosť za 
seba a za iných. 

Pri praktickom výcviku je preto potrebné vykonávať výcvik na cvičných skalách, 
v skalných terénoch VT a iných horstiev, kde sa predpokladá zásah alebo pracovná činnosť, 
aby lezci poznali charakter terénu, možnosti vyhľadania pevných bodov na istenie a pod. 
Striedaním rôznorodostí terénu a v ňom vykonávaných činností, možno u frekventantov 
vypestovať vlastnosti a schopnosti, ktoré musia mať, aby pri zásahu alebo práci neohrozovali 
seba alebo iné osoby. Sústreďovaním sa do jedného terénu a na jednu činnosť hrozí 
nebezpečenstvo stereotypu, ktorý sa pri skutočnom zásahu prejaví neschopnosťou zasiahnuť v 
iných podmienkach, než boli pri výcviku. 

Výcvik frekventantov pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sa frekventanti v teoretickej 
príprave, zoznamujú s terminológiou, používaným materiálom, s viazaním uzlov a slučiek 
a prakticky precvičujú viazanie uzlov, slučiek, prácu s lanom a lanové techniky. Druhá fáza 
predstavuje praktický výcvik v rôznych horských skalných, ľadových a mixových terénoch. 
Dôležité je uvedomiť si, že aj pre skúseného člena HZS je potrebné na udržanie si 
teoretických vedomostí neustále zahŕňať do výcviku aj prvú fázu. 

Najvhodnejšie na opakovací výcvik sú intervaly 10-14 dní. Pri príprave nových 
frekventantov je vhodné intervaly skrátiť. 

Každý výcvik by mal začať zopakovaním si základných uzlov a ich parametrov, zaužívanej 
terminológie pri lezení a teoretickým zopakovaním si jednotlivých úkonov a činností vo 
výškach, ktoré už boli alebo budú precvičované. Praktický výcvik možno vykonať vždy len 
pri dvojitom navzájom nezávislom istení. 

V druhej fáze treba začať základnými úkonmi vo výške a postupne zvyšovať náročnosť 
úkonov. V každom prípade táto fáza by sa mala vykonávať prakticky v teréne. 

Súčasťou odbornej prípravy je preukázanie odborných zdatností frekventantov. Cieľom 
preukázania zdatnosti je vyskúšanie úrovne jednotlivca v určitej, inštruktorom určenej 
činnosti alebo simulovanom zásahu a preukázať dosiahnutú úroveň. 

Výcvik má mať od začiatku charakter tvorivej koordinácie. Systematickosť výcviku 
spočíva v postupnom zaťažovaní frekventantov stále náročnejšími úlohami. Pohyb 
v exponovanom teréne a lezenie je tvorivou pohybovou činnosťou, preto je nevyhnutné, aby 
prebiehal za neustálej vedomej kontroly, ktorá je zároveň predpokladom bezpečnosti pri práci. 
Vedomá kontrola je napríklad predpokladom dodržiavania základných bezpečnostných 
opatrení, neustále si uvedomovanie možného rizika, pri lezení po skale, v snehu a ľade, 
dodržiavanie pravidla troch pevných bodov. Pri postupe je potrebné sa neustále zaisťovať. 
Pohybová činnosť pri istení sa skladá z úkonov, ktoré sú takmer stereotypné. Popri správnom 
vykonávaní potrebných úkonov je rozhodujúce umiestnenie a spôsob použitia zaisťovacieho 
prostriedku. Preto je každý výstup iný a lezec musí konať samostatne. To predpokladá 
skúsenosti, ktoré nemôže teoretický alebo stereotypný výcvik nahradiť. 



Lezenie a istenie kladie zvýšené nároky na rozsah pozornosti. Lezec musí v každom 
okamihu vnímať všetko, čo súvisí s jeho rovnováhou, zavesením ťažiska, správaním sa jeho  
okolia, ktoré pri zásahu alebo pracovnej činnosti môže byť každú chvíľu nebezpečné. 

Prípravu lezca (frekventanta) ovplyvňuje aj motív. Nebezpečným motívom u lezca je túžba 
po dobrodružstve a vzrušenie, ktoré vyplýva z nezvyčajnej situácie. Naopak strach a úzkosť je 
prirodzeným prejavom pudu sebazáchovy, čo môže viesť k dvom protichodným reakciám. Pri 
prvej dochádza k prudkému zablokovaniu činnosti, k maximálnej pasivite, strnulosti. Druhá 
reakcia núti organizmus k mobilizácii. Dych a pulz sa zrýchľujú, nervové napätie stúpa, 
orgány sa lepšie prekrvujú, mobilizuje sa veľké množstvo energie. Primeraná miera strachu je 
účelná a potrebná, je určite užitočnejšia ako prehnaná sebadôvera.  

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Frekventanti pripravujúci sa na základnú záchrannú činnosť, počas vzdelávania absolvujú 
teoretickú prípravu formou série prednášok vedených (riaditeľom školiaceho strediska) 
určeným inštruktorom a pri praktickom nácviku absolvujú pod vedením (riaditeľom 
školiaceho strediska) určeného inštruktora v teréne, na trenažéroch a na cvičných skalách 
lezenie s horným istiacim lanom, čím je splnená podmienka zabezpečenia frekventanta proti 
pádu. Výnimku tvorí záverečná fáza výcviku, kedy z dôvodov nutnosti získania návyku istoty 
a sebakontroly záchranára, musia byť úkony vykonávané bez podporného (druhého) zaistenia, 
pretože skutočné stenové záchranné akcie si vyžadujú zvládanie lezenia na „prvom konci 
lana“. Frekventantom  sú poskytnuté učebné texty k danej problematike, schválené Školiacim 
strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských záchranárov“).   

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú 

vedomosti frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a 
pozorovaním pri pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických 
vedomostí a praktických zručností frekventantov na základnú záchrannú činnosť formou 
písomných testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v 
Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť.  
 
6. Inštruktori 

Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku počas vzdelávania sú 
poverení garanti a inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet 
frekventantov na jedného inštruktora je spravidla päť. 

 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 



 
 
 

Vzdelávací projekt pozemnej záchrannej činnosti pre žiadateľov 
(ďalej „frekventanti“) 

 
 

I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu  
Vzdelávanie je určené pre žiadateľov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť v základnej 

záchrannej činnosti. Vzdelávanie slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej náplni podľa 
výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje záchranárov na výkon pozemnej záchrannej 
činnosti. Skladá sa z letnej a zimnej časti pričom každá, obsahuje teoretickú a praktickú časť, 
ktorú tvorí séria prednášok a praktické precvičovanie vedené inštruktormi. Záverečná  skúška, 
prebieha podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisova „Skúšobný poriadok HZS“. 
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

 
2. Výchovno - vzdelávacie ciele 

• ovládanie a upevňovanie horolezeckej techniky 
• ovládanie a upevňovanie lyžiarskej techniky 
• ovládanie a upevňovanie topografie a meteorológie 
• získanie znalostí o technických a transportných prostriedkoch pri záchrane 
• získanie znalostí o improvizovaných prostriedkoch pri záchrane 
• upevňovanie základov rádiospojenia 
• upevňovanie znalostí zo základov vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva 
• upevňovanie znalostí zo záchrannej činnosti v lavíne 
• ochrana a bezpečnosť pri práci 
• upevňovanie znalostí o organizácii záchranných akcií 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 

3. Obsah výučby 
    Obsah výučby pre frekventantov na pozemnú záchrannú činnosť je daný požiadavkami pre 
potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických návykov, zručností a skúseností, 
potrebných pri používaní rôznych technických pomôcok a techník pri záchrane v horskom 
teréne, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  
    Pri praktickom výcviku pozemnej záchrany nemožno počítať s tým, že prostredníctvom 
opakovania pohybov a odstraňovania chýb sa vytvoria potrebné pohybové návyky. 
Praktickému výcviku musí predchádzať teoretická časť, kde sa podrobne vysvetlí a názorne 
ukáže, prípadne premietne materiálne vybavenie a použitie a presný postup činností na 
stanovišti. Týmto spôsobom  možno pri výcviku záchranného družstva alebo jednotlivca 
získať technickú šikovnosť a odbornú zdatnosť len na výkon určitých činností. Určitý 



pohybový návyk je možné vypestovať pri vykonávaní bežného, rozšíreného a hlavne 
opakovaného výcviku na jednom mieste (cvičné skaly, steny). Tento návyk zostane len v 
základnej podobe. Pri inej, odlišnej situácii (v horách, priamo pri záchrannej akcii) môže byť 
aplikácia tohto návyku, najmä v neznámom prostredí a pod určitým zvýšeným psychickým 
tlakom nebezpečná pre záchrancu, zachraňovaného alebo pracovníka vo výške a nad voľnou 
hĺbkou. Znamená to, že pohybové návyky pri rôznych zásahoch a prácach nie je možné 
nacvičiť vopred. Preto je výcvik potrebné orientovať na maximálnu variabilnosť a 
univerzálnosť záchranára. Pri tejto forme výcviku sa vyžaduje od jednotlivca dokonalá 
znalosť terminológie, základov viazania uzlov a slučiek, možností improvizácie, presnosť, 
koncentrácia, zodpovednosť za seba a za druhých. 
Pri praktickom výcviku je preto potrebné vykonávať výcvik na cvičných skalách, v skalných 
terénoch VT a iných horstiev, kde sa predpokladá zásah alebo pracovná činnosť, aby 
záchranári - lezci poznali charakter terénu, možnosti vyhľadania pevných bodov na istenie a 
pod. Striedaním rôznorodosti terénu a činností v ňom možno vypestovať vlastnosti a 
schopnosti, ktoré frekventant musí mať, aby pri zásahu alebo práci neohrozoval seba alebo iné 
osoby. Sústreďovaním sa do jedného terénu a na jednu činnosť hrozí nebezpečenstvo 
stereotypu, ktorý sa pri skutočnom zásahu prejaví neschopnosťou zasiahnuť v iných 
podmienkach, než boli pri výcviku. 
Výcvik frekventanta pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sa frekventanti v teoretickej 
príprave, zoznamujú s terminológiou, používaným materiálom, viazaním uzlov a slučiek 
a prakticky precvičujú viazanie uzlov, slučiek, prácu s lanom a lanové techniky záchrany 
spolu s používaním technických pomôcok a techník. Druhá fáza je praktický výcvik v 
rôznych horských skalných terénoch. Dôležité je uvedomiť si, že aj pre skúseného člena HZS 
je potrebné na udržanie si teoretických vedomostí neustále zahŕňať do výcviku aj prvú fázu. 
Najvhodnejšie na opakovací výcvik sú intervaly 10-14 dní. Pri príprave nových frekventantov 
je vhodné intervaly skrátiť. 
Každý výcvik by mal začať zopakovaním si základných uzlov a ich parametrov, zaužívanej 
terminológie pri lezení a záchrane v prípade zohratej lezeckej skupiny a teoretickým 
zopakovaním si jednotlivých úkonov a činností vo výškach, ktoré už boli alebo budú 
precvičované. Praktický výcvik možno vykonať vždy len pri dvojitom navzájom nezávislom 
istení.  
     V druhej fáze treba začať základnými úkonmi vo výške a postupne zvyšovať náročnosť 
úkonov. V každom prípade táto fáza by sa mala vykonávať prakticky v teréne. 
Súčasťou odbornej prípravy je preukázanie odbornej zdatnosti frekventanta. Cieľom 
preukázania jeho zdatnosti je vyskúšanie úrovne jednotlivca v určitej, inštruktorom určenej 
činnosti alebo simulovanom zásahu a preukázať dosiahnutú úroveň. 
Výcvik má mať od začiatku charakter tvorivej koordinácie. Systematičnosť výcviku spočíva v 
postupnom zaťažovaní frekventantov stále náročnejšími úlohami. Pozemná záchrana a práca  
v exponovanom teréne je tvorivou psychickou a pohybovou činnosťou, preto je nevyhnutné, 
aby prebiehala za neustálej vedomej kontroly, ktorá je zároveň predpokladom bezpečnosti pri 
práci. Vedomá kontrola je napríklad predpokladom dodržiavania základných bezpečnostných 
opatrení, neustále si uvedomovanie možného rizika. Pri postupe je potrebné sa neustále 
zaisťovať. Pohybová činnosť pri istení sa skladá z úkonov, ktoré sú takmer stereotypné. Popri 
správnom vykonávaní potrebných úkonov je rozhodujúce umiestnenie a spôsob použitia 
zaisťovacieho prostriedku. Preto je každá záchranná činnosť iná a záchranár musí konať 
samostatne. To predpokladá skúsenosť, ktorú nemôže teoretický alebo stereotypný výcvik 
nahradiť. 

Záchrana v exponovanom teréne kladie zvýšené nároky na rozsah pozornosti. Záchranár 
musí v každom okamihu vnímať všetko, čo súvisí s jeho rovnováhou, zavesením ťažiska, 



pracovným postupom, správaním sa jeho okolia, ktoré pri zásahu alebo pracovnej činnosti 
môže byť každú chvíľu nebezpečné.  
    Prípravu záchranára ovplyvňuje aj motív. Nebezpečným motívom u záchranára je túžba po 
dobrodružstve - záchrane a vzrušenie, ktoré vyplýva z nezvyčajnej situácie. Naopak strach a 
úzkosť je prirodzeným prejavom pudu sebazáchovy. Môže však viesť k dvom protichodným 
reakciám. Pri prvej dochádza k prudkému zablokovaniu činnosti, k maximálnej pasivite, 
strnutiu. Druhá reakcia núti k mobilizácii organizmu. Dych a tep sa zrýchľujú, nervové 
napätie stúpa, orgány sa lepšie prekrvujú, mobilizuje sa veľké množstvo energie. Primeraná 
miera strachu je účelná a potrebná, určite užitočnejšia ako prehnaná sebadôvera.  

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Frekventanti pripravujúci sa na pozemnú záchrannú činnosť, počas vzdelávania absolvujú 
teoretickú prípravu formou série prednášok vedených (riaditeľom Školiaceho strediska) 
určeným inštruktorom. Pri praktickom nácviku frekventanti precvičujú pod vedením 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora, v horskom teréne,  na cvičných 
skalách lezenie a nácvik záchrannej činnosti s istiacim lanom, prípadne lanovým zábradlím 
alebo iným spôsobom zaistenia, čím je splnená podmienka zabezpečenia frekventanta proti 
pádu. Výnimku tvorí záverečná fáza výcviku, ktorou je simulácia záchrannej činnosti pri 
záchrannej akcii, kedy z dôvodov nutnosti získania návyku istoty a sebakontroly záchranára, 
v niektorých činnostiach musia byť úkony vykonávané bez podporného (druhého) zaistenia, 
pretože skutočné stenové záchranné akcie si takýto postup vyžadujú. Frekventantom sú 
poskytnuté učebné texty k danej problematike, schválené Školiacim strediskom HZS 
(„Metodické sylaby pre horských záchranárov“).   

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
    V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú vedomosti 
frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a pozorovaním pri 
pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických vedomostí 
a praktických zručností frekventantov na pozemnú záchrannú činnosť formou písomných 
testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou podľa „Skúšobného poriadku 
HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v Školiacom stredisku 
Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť  

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického vzdelávania a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet frekventantov na jedného 
inštruktora je spravidla päť. 
 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 



      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
 

Vzdelávací projekt žiadateľov záchrannej činnosti na lyžiarskej 
trati 

(ďalej „frekventanti“) 
 

 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 

Vzdelávanie je určené pre členov HZS, OZ so zameraním na dobrovoľnú záchrannú činnosť, 
právnické a fyzické osoby, ktoré majú vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach. 
Frekventanti musia mať zvládnuté základy lyžiarskej techniky. Slúži k získaniu a prehĺbeniu 
vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a má zabezpečiť 
kvalifikáciu frekventantov. Obsahuje teoretickú a praktickú časť, ktorú tvorí séria prednášok a 
praktické precvičovanie vedené inštruktormi. Záverečná  skúška, prebieha podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a „Skúšobný poriadok HZS“. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• dokonalé zvládnutie návykov lyžiarskej techniky 
• dokonalá znalosť technických a transportných prostriedkov pri záchrane na lyžiarskej   
       trati  
• osvojenie si základov lavínového nebezpečenstva 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• osvojenie si základov rádiospojenia 
• osvojenie si základov meteorológie 
• osvojenie si základov leteckej záchrany 
• ochrana a bezpečnosť pri práci 

3. Obsah výučby 
    Obsah výučby pre frekventantov záchrannej činnosti na lyžiarskej trati je daný 
požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností,  návykov 
a skúseností, potrebných pri záchrane na lyžiarskej trati s použitím rôznych lyžiarskych 
techník a techniky, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  



Frekventanti pripravujúci sa na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati, počas 
vzdelávania absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok vedených (riaditeľom 
školiaceho strediska) určeným inštruktorom a praktický výcvik na lyžiarskej trati s použitím 
rôznych lyžiarskych techník a techniky. Frekventantom  sú poskytnuté učebné texty k danej 
problematike, schválené Školiacim strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských 
záchranárov“).  .   

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
    V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú vedomosti 
frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a pozorovaním pri 
pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických vedomostí 
a praktických zručností frekventantov záchrannej činnosti na lyžiarskej trati, formou 
písomných testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v 
Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť. 

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet frekventantov na jedného 
inštruktora je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
 

 

Vzdelávací projekt záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka 
lanovou technikou, pre horských záchranárov 

(ďalej „frekventanti“) 
 

 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
    Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť 
v pozemnej záchrannej činnosti a majú predpoklady pre výkon záchrany pomocou leteckej 
techniky. Slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích 
cieľov a pripravuje záchranárov na výkon záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti, ktorú tvorí séria prednášok a praktické 
precvičovanie vedené inštruktormi v súčinnosti s letkou MV SR a prevádzkovateľmi 



vrtuľníkovej techniky, zvyšuje kvalifikáciu v rámci HZS. Záverečná  skúška, prebieha podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 a „Skúšobný poriadok HZS“. 
Platnosť kvalifikácie je 12 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• dokonalá znalosť transportných prostriedkov pri záchrane, 
• základy leteckej záchrany v horských oblastiach, 
• ovládanie základov rádiospojenia, 
• osvojenie si vedomostí o navádzaní vrtuľníka, 
• informácia o leteckej technike, 
• dokonalé zvládnutie  návykov pri záchrane s leteckou technikou, 
• dokonalé zvládnutie špeciálnej činnosti pri záchrane s leteckou technikou, 
• ochrana a bezpečnosť pri práci, 
• osvojenie si organizácie leteckých záchranných akcií, 

3. Obsah výučby 
    Obsah výučby pre frekventantov na záchrannú činnosti pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických 
návykov, zručností a skúseností, potrebných pri záchrane v horskom teréne pri použití 
vrtuľníka a záchrany lanovou technikou, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  

Frekventanti pripravujúci sa na záchrannú činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
počas vzdelávania  absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok vedených 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeným inštruktorom a praktický nácvik pod vedením 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora, na trenažéroch, cvičných plochách, 
v teréne a v areáloch letísk v súčinnosti s letkou MV SR a prevádzkovateľmi vrtuľníkovej 
techniky. V priebehu praktického výcviku v teréne sú frekventanti poučení o bezpečnom 
pohybe a núdzových otvoroch na vrtuľníku. Frekventantom  sú poskytnuté učebné texty 
k danej problematike, schválené školiacim strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských 
záchranárov“).  

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
    V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú vedomosti 
frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a pozorovaním pri 
pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických vedomostí 
a praktických zručností frekventantov na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou formou písomných testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou 
podľa „Skúšobného poriadku HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú 
evidované v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť.  



6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby a letky MV SR?. Počet 
frekventantov na jedného inštruktora je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
       
 1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
 2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
 3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
 4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický  
    výcvik používajú frekventanti vrtuľníky letky MV SR a ostatných prevádzkovateľov  
    vrtuľníkovej techniky a vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál poskytuje 
Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 

 
Vzdelávací projekt záchrannej činnosti v lavíne, pre horských 

záchranárov 
(ďalej „frekventanti“) 

 
 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
    Vzdelávanie je určené pre žiadateľov, ktorí budú vykonávať záchranu postihnutých 
v lavíne v horskom teréne. Slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-
vzdelávacích cieľov a pripravuje žiadateľov na výkon činnosti. Obsahuje teoretickú 
a praktickú časť, ktorú tvorí séria prednášok a praktické precvičovanie vedené inštruktormi. 
Záverečná  skúška, prebieha podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a „Skúšobný poriadok HZS“. 
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• náuka o snehu a lavínach 
• základy vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva 
• pohyb v lavínami ohrozenom území 
• organizácia záchrannej akcie na lavíne 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• informácia o leteckej záchrane pri lavínových nešťastiach 



3. Obsah výučby 
    Obsah výučby pre frekventantov záchrannej činnosti v lavíne je daný požiadavkami pre 
potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, návykov a skúseností, 
potrebných pri záchrane v lavínach v horskom teréne, ktoré predpisuje schválená metodika 
výcviku. Nácvik záchrannej činnosti v lavíne je zameraný na vyhľadanie, vykopanie, 
ošetrenie a transport postihnutého, ktoré musí byť prispôsobené lavínovým podmienkam. 

 

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Frekventanti pripravujúci sa na záchrannú činnosť v lavíne v horskom teréne, počas 
vzdelávania absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok vedených (riaditeľom 
Školiaceho strediska) určeným inštruktorom a pri praktickom nácviku absolvujú pod vedením 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora v teréne disciplinované, správne a 
úplné plnenie pridelených úloh na lavínisku, čím sa pripravujú k úspešnému zvládnutiu 
záchrannej akcie v lavíne. Počas praktického výcviku v lavínovom teréne sa frekventanti 
pohybujú v bezpečných zónach. 
Frekventantom  sú poskytnuté učebné texty k danej problematike, schválené Školiacim 
strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských záchranárov“).   

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
    V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú vedomosti 
frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a pozorovaním pri 
pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických vedomostí 
a praktických zručností frekventantov záchrannej činnosti v lavíne formou písomných testov, 
doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou podľa „Skúšobného poriadku HZS“. 
Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v Školiacom stredisku Horskej 
záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť.  

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet frekventantov na jedného 
inštruktora je spravidla päť. 
 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
       
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 

 



Vzdelávací projekt záchrannej činnosti pomocou lavínového a 
pátracieho psa, pre horských záchranárov. 

(ďalej „frekventanti“) 
 

 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 

Vzdelávanie je určené pre psovodov - začiatočníkov, ktorí budú vykonávať záchranu 
postihnutých v lavíne v horskom teréne a pátranie po nezvestných osobách so psom. Slúži k 
prehĺbeniu vedomostí podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje žiadateľov na výkon 
činnosti. Vzdelávanie obsahuje teoretickú a praktickú časť, ktorú tvorí séria prednášok a 
praktické precvičovanie v pátracej činnosti so psom a vo vyhľadávacej činnosti v lavínach, 
vedené inštruktormi. Výcviku sa môže zúčastniť psovod HZS iba so zdravým psom za 
predpokladu predchádzajúceho starostlivého individuálneho výcviku. Záverečná  skúška, 
prebieha podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
    Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a „Skúšobný poriadok HZS“. 
    Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
 

• výcvik, výchova ,výživa psa, 
• veterinárna príprava, očkovanie, znalosť zákonov  
• prehlbovanie a upevňovanie poslušnosti a ovládateľnosti psa, 
• upevňovanie návykov vyhľadávania osôb a predmetov v lavínach a v teréne, 
• základy vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva, 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• ochrana a bezpečnosť pri práci, 
• organizácia záchranných akcií, 
• informácie o leteckej záchrane, 
 
3. Obsah výučby   

         Obsah výučby pre frekventantov pátracej a záchrannej činnosti v lavíne so psom je daný 
požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, návykov a 
skúseností, potrebných pri záchrane v lavínach v horskom teréne a pri pátraní po nezvestných 
osobách ktoré predpisuje schválená metodika výcviku. Nácvik záchrannej činnosti v lavíne so 
psom je zameraný na vyhľadanie, vykopanie, ošetrenie a transport postihnutého, ktoré musí 
byť prispôsobené lavínovým podmienkam. 



 

 

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Frekventanti pripravujúci sa na záchrannú činnosť pre prácu s lavínovým a pátracím psom  
v horskom teréne, počas vzdelávania absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok 
vedených (riaditeľom Školiaceho strediska) určeným inštruktorom a pri praktickom nácviku 
absolvujú pod vedením (riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora upevňovanie 
poslušnosti a ovládateľnosti psa, jeho návykov vyhľadávania osôb a predmetov v lavínach a 
v teréne a disciplinované, správne a úplné plnenie pridelených úloh na lavínisku, potrebné pre 
zvládnutie záchrannej akcie v lavíne. Počas praktického výcviku v lavínovom teréne sa 
frekventanti pohybujú v bezpečných zónach. 
   Frekventantom sú poskytnuté učebné texty k danej problematike, schválené Školiacim 
strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských záchranárov“).   

 
5. Kontrola vedomostí frekventantov – psovodov 
    V priebehu teoretického školenia a praktického výcviku psovodov počas vzdelávania sú 
vedomosti frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a 
pozorovaním pri pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických 
vedomostí a praktických zručností frekventantov záchrannej činnosti pomocou lavínového 
a pátracieho psa formou písomných testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred 
komisiou podľa „Skúšobného poriadku HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú 
evidované v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť.  

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet frekventantov na jedného 
inštruktora je spravidla päť. 
 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách  
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
 

Vzdelávací projekt jaskynnej záchrannej činnosti pre horských 
záchranárov (ďalej „frekventanti“) 



 

I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
     Vzdelávanie je určené pre osoby, ktoré budú vykonávať jaskynnú záchrannú činnosť  

v jaskyniach a priepastiach s použitím statických lán, jednolanovej speleologickej a tiež 
horolezeckej techniky. Slúži k prehĺbeniu vedomostí podľa výchovno-vzdelávacích cieľov 
a pripravuje žiadateľov na výkon činnosti. Vzdelávanie obsahuje teoretickú a praktickú časť, 
ktorú tvorí séria prednášok a praktické precvičovanie  záchrannej činnosti v jaskyniach 
a priepastiach pod vedením inštruktorov. Speleozáchrana je veľmi náročná na psychické, 
fyzické a hlavne odborné predpoklady, tomu musí byť prispôsobený rozsah a náplň 
vzdelávania a výcviku. Záverečná  skúška, prebieha podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde 
je definovaná. 
        Podmienky prijatia na zaradenie do špecializovanej prípravy určuje zákon č. 544/2002 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a „Skúšobný poriadok HZS“. 
    Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• znalosť základných pojmov a odborných termínov 
• znalosť pohybu a zaisťovania pri práci v jaskynnom prostredí a inom exponovanom 

teréne 
• získanie základných návykov pre používanie lezeckej a záchranárskej techniky 
• znalosť používania, konštrukcie, funkcie, údržby, skladovania, vykonávania 

prehliadok lezeckej  a záchranárskej techniky 
• znalosť taktiky a techniky záchrannej činnosti v jaskyniach 
• získanie adaptácie na činnosť v rôznorodom prostredí jaskýň a priepastí 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 

3. Obsah výučby  
    Obsah výučby pre frekventantov záchrannej činnosti v jaskynnom prostredí a v priepastiach 
je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, 
návykov a skúseností, potrebných pri záchrane v speleologickom teréne, pri používaní 
speleologickej a horolezeckej techniky v praxi, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  
    Pri jaskyniarskom lezeckom výcviku nemožno počítať s tým, že prostredníctvom 
opakovania pohybov a odstraňovania chýb sa vytvoria potrebné pohybové návyky. Tri známe 
fázy pri výcviku - iradiácia, koncentrácia a stabilizácia - vytvoria dynamický stereotyp, 
schopnosť kedykoľvek úkon opakovať, pokiaľ dlhou absenciou daného pohybu návyk 
nepominie. Týmto spôsobom  možno pri výcviku záchranného družstva alebo jednotlivca 
získať len technickú šikovnosť. Určitý pohybový návyk je možné vypestovať pri vykonávaní 
bežného, rozšíreného a hlavne opakovaného druhu činnosti v jaskynnom prostredí. Tento 
návyk by v neznámom prostredí a pod určitým zvýšeným psychickým tlakom mohol byť 
nebezpečný ako pre záchrancu, tak aj pre zachraňovaného. 
Znamená to, že pohybové návyky pri rôznych zásahoch a prácach nie je možné nacvičiť 
vopred. Preto je výcvik pre záchranu v jaskynnom proetredí potrebné orientovať na 
maximálnu variabilnosť a univerzálnosť záchrancu. Pri tejto forme výcviku sa vyžaduje od 



jednotlivca dokonalá znalosť jednolanovej techniky, schopnosti improvizácie, presnosť, 
koncentrácia, zodpovednosť za seba a za druhých. 
Pri praktickom výcviku je preto potrebné vykonávať výcvik ako na trenažéri, tak i 
v najrôznejšom jaskynnom prostredí, kde sa predpokladá zásah alebo záchranná činnosť, aby 
záchranári poznali charakter rôznorodého prostredia, možnosti vyhľadania pevných bodov na 
istenie a pod. Pritom je potrebné sa vyhnúť obmedzeniu len na známe terény. Výcvik je 
nevyhnutné vykonávať aj na konštrukciách, priepastiach, kanálových šachtách, skalách a pod. 
Rôznorodosťou objektov a činností na nich možno vypestovať u frekventantov na 
záchranárov vlastnosti a schopnosti, ktoré musia mať, aby pri zásahu alebo práci neohrozovali 
seba alebo iných. Sústreďovaním sa na jeden objekt a jednu činnosť hrozí nebezpečenstvo 
stereotypu, ktorý sa pri skutočnom zásahu prejaví neschopnosťou zasiahnuť v iných 
podmienkach, než boli pri výcviku. 
Výcvik speleozáchranára pozostáva z dvoch fáz. Prvú fázu možno nazvať zoznámenie sa s 
používaným materiálom a teoretickú prípravu. Druhá fáza je praktický výcvik v rôznych 
podmienkach. Dôležité je uvedomiť si, že aj pre skúseného záchranára je potrebné na 
udržanie si teoretických vedomostí neustále zahŕňať do výcviku aj prvú fázu. 
Najvhodnejšie na opakovaný výcvik sú intervaly 10-14 dní. Pri príprave nových členov 
skupiny je vhodné intervaly skrátiť. 
Každý výcvik by mal začať zopakovaním si základných techník a ich parametrov, zaužívanej 
terminológie pri lezení, v prípade zohratej záchrannej skupiny aj teoretickým zopakovaním 
jednotlivých úkonov a činností, ktoré už boli alebo budú precvičované. 
Praktický výcvik možno vykonať vždy len pri dvojitom navzájom nezávislom istení 
záchranára na lane. 
V druhej fáze treba začať základnými úkonmi vo výške a v hĺbke a postupne zvyšovať 
náročnosť úkonov. Je nevyhnutné, aby bol v rámci odbornej prípravy spracovaný plán 
výcviku záchrannej skupiny. V každom prípade táto fáza by sa mala vykonávať prakticky v 
teréne. Výcvik má mať od začiatku charakter tvorivej koordinácie. Systematickosť výcviku je 
v postupnom zaťažovaní stále náročnejšími úlohami. Jaskynná záchrana je tvorivou 
pohybovou činnosťou, preto je nevyhnutné, aby prebiehala za neustálej vedomej kontroly, 
ktorá je zároveň predpokladom bezpečnosti a úspešnosti zásahu. Vedomá kontrola je 
predpokladom dodržiavania základných bezpečnostných opatrení, neustále si uvedomovanie 
možného rizika, pri transporte postihnutého, lezení po skale i lane. Pri postupe vo vertikálnom 
teréne je potrebné neustále sa zaisťovať. Pohybová činnosť pri istení sa skladá z úkonov, 
ktoré sú takmer stereotypné. Popri správnom vykonávaní potrebných úkonov je rozhodujúce 
umiestnenie a spôsob použitia zaisťovacieho prostriedku. Preto je každý výstup i zostup iný a 
záchranár musí konať samostatne. To predpokladá skúsenosti, ktoré nemôže teoretický alebo 
stereotypný výcvik nahradiť. Lezenie, istenie a celá záchranná činnosť kladie zvýšené nároky 
na rozsah pozornosti. Záchranár musí v každom okamihu vnímať všetko, čo súvisí s jeho 
rovnováhou, zavesením ťažiska, chovaním sa jeho okolia, ktoré pri zásahu alebo pracovnej 
činnosti môže byť každú chvíľu nebezpečné. 
Prípravu záchranára ovplyvňuje aj motív. Nebezpečným motívom u záchranára je časová 
tieseň pri  akcii a vzrušenie, ktoré vyplýva z nezvyčajnej situácie. Naopak strach a úzkosť je 
prirodzeným prejavom pudu sebazáchovy. Strach však môže viesť k dvom protichodným 
reakciám. Pri prvej dochádza k prudkému zablokovaniu činnosti, maximálnej pasivite a  
strnutiu. Druhá reakcia núti organizmus k mobilizácii. Dych a pulz sa zrýchľujú, nervové 
napätie stúpa, orgány sa lepšie prekrvujú, mobilizuje sa veľké množstvo energie. Primeraná 
miera strachu je účelná a potrebná a je určite užitočnejšia ako prehnaná sebadôvera.  
4. Metódy výučby 
    -slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
    -názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  



Frekventanti pripravujúci sa na záchrannú činnosť v jaskynnom prostredí a v priepastiach 
počas vzdelávania absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok vedených 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeným inštruktorom a pri praktickom nácviku absolvujú 
pod vedením (riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora. Počas praktického 
výcviku v jaskynnom prostredí sa frekventanti pohybujú zaistení dvojitým navzájom 
nezávislým istením. 
   Frekventantom sú poskytnuté učebné texty k danej problematike, schválené Školiacim 
strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských záchranárov“). 

5. Kontrola vedomostí frekventantov 
         V priebehu teoretického vyučovania a praktického výcviku počas vzdelávania sú 
vedomosti frekventantov overované inštruktorom priebežne, kontrolnými otázkami a 
pozorovaním pri pracovnej činnosti. Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických 
vedomostí a praktických zručností frekventantov záchrannej činnosti v lavíne formou 
písomných testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou pred komisiou podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“. Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v 
Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť pre príslušnú záchrannú činnosť. 

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet frekventantov na jedného 
inštruktora je spravidla päť. 
 
 

II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
  5. Materiálové vybavenie pre frekventantov: 
 
Výstroj: 
jaskyniarsky overal, spodná kombinéza, obuv s nekĺzavou podošvou a spevneným členkom, 
päťprstové rukavice gumené, ochranná prilba PETZL, kombinované osvetlenie ukotvené na 
prilbe (acetylénový horák s piezo zapaľovačom + elektrické svietidlo), acetylénový vyvíjač  
 
Výzbroj: 
sedačka s centrálnou skrutkovou karabínou, hrudný jaskyniarsky úväz s atestom, hrudný, 
ručný a nožný blokant, osobná dvojitá slučka, 10 ks., karabína zo zámkom, zlaňovacia brzda 
Stop PETZL, shunt, nitovacia súprava s kladivom, 6 ks. slučka plochá, 1 ks. 4 m lanová 9 mm 
hrubá slučka statická, nôž s pevnou čepeľou, osobná lekárnička, ALU fólia, 1 ks. rescue 
kladka, 1 ks. Dresler, 2 ks. karabíny HMS, osobné vrecko na výzbroj,  transportný 
nepremokavý jaskyniarsky vak 
 



 

Vzdelávací projekt na výkon odbornej činnosti pre  odborných 
referentov Riaditeľstva a Školiaceho strediska,  vedúcich oddelení 
Riaditeľstva a príslušníkov OSTV a osoby vykonávajúce odbornú 
prípravu. 

A - Základné školenie  
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie špecializovanej prípravy/školenia 
Špecializovaná príprava/školenie je určené pre odborných referentov Riaditeľstva 
a odborného referenta Školiaceho strediska, vedúcich oddelení Riaditeľstva a príslušníkov 
OSTV, ktorí budú vykonávať činnosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej 
prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí 
a uplatňovania právnych vzťahov v príslušných oblastiach činností vykonávajúcich na 
Riaditeľstve, samostatne vykonávať odborné činnosti na úseku nepretržitého príjmu a prenosu 
tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach na OSTV, osobám 
vykonávajúcim odbornú prípravu, prehĺbiť vedomosti v obsahovej náplni a pripraviť ich na 
výkon školiacej činnosti.  

Podmienky prijatia určuje zákon č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.  
315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláška  MV SR č. 23/2006 v znení 
neskorších predpisov 

       Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov. 
 
2. Výchovno - vzdelávacie ciele 

• prehlbovanie a upevňovanie vedomosti v oblastiach potrebných na výkon štátnej služby 
príslušníkov 
• príprava na výkon školiacej činnosti celej obsahovej náplne. 

3. Obsah výuky 
Je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri 
výkone štátnej služby vo vymedzenej oblasti: 

• rozpočtovania, výkazníctva, účtovania, financovania, materiálno-technického 
vybavenia Horskej záchrannej služby a materiálno-technického vybavenia 
dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe 
dohody s Horskou záchrannou službou, 

•  správy registratúry, 
•  personálnej a sociálnej práce a s tým súvisiacich administratívnych prác, 
• samostatného vybavovania odbornej agendy, vykonávania odbornej činnosti pri 

príprave rozhodnutí a realizácii práv a povinností príslušníkov Horskej záchrannej 
služby vo vecne vymedzenej oblasti personálnej a sociálnej práce, 

• samostatného vykonávania bezpečnostnotechnickej služby, vzdelávacích úloh a iných 
úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, samostatných činnosti 
súvisiacich s výkonom technika požiarnej ochrany, vykonávania protipožiarnych, 
preventívnych opatrení podľa osobitných predpisov, 



• plnenia úloh spojených s prevádzkou služobných motorových vozidiel v užívaní 
Horskej záchrannej služby a plnenie úloh na úseku dopravy podľa osobitných 
predpisov, 

• správy a údržby informačnej techniky Horskej záchrannej služby, 
• samostatného výkonu odborných činností na úseku nepretržitého príjmu a prenosu 

tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach, 
• samostatného vybavovania odbornej agendy, správy registratúry, administratívnych 

prác na ŠS.      

4. Metódy výuky 
Slovné - monologické, dialogické a kombinované. Osoby pripravujúce sa na vykonávanie 
odbornej prípravy, sa počas celého školenia na výuku písomne pripravujú a striedavo vedú 
celú výuku pod dohľadom školiteľa.  

5. Kontrola vedomostí osôb vykonávajúcich odbornú činnosť  
Celkové vedomosti sú na konci špecializovanej prípravy/školenia overené písomným testom, 
ktorý obsahuje 25 otázok a trvá 45 min. 
Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v školiacom stredisku Horskej 
záchrannej služby. 

6. Garanti 
Odbornú prípravu pri získavaní odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť vykonávajú 

osoby určené riaditeľom HZS-garanti. Počet 10 frekventantov je maximum na jedného 
garanta.  
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
1. Špecializovaná príprava/školenie sa vykonáva v priestoroch Riaditeľstva. 
2. Evidencia špecializovanej prípravy/školenia je vedená na schválených tlačivách 
3. Termíny špecializovanej prípravy/školenia sú stanovené školiacim strediskom HZS. 
4. Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované školiacim strediskom.  

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horská záchranná služba  
Školiace   stredisko      

V zmysle zákona NR  SR  č. 544/2002 Z.z. 
 o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 

a Vyhlášky MV SR  č.23/2006 Z.z., 
 udeľuje osvedčenie  o odbornej spôsobilosti s platnosťou 

 24 mesiacov od  jeho vydania na 
 xxx záchrannú činnosť   

 
 Titul, meno, priezvisko 

Dátum narodenia ..............,  po absolvovaní  
záverečných skúšok s výsledkom hodnotenia 

 
„vyhovel“ 

   
              
      V ....... dd.mm.rr.       
                                                                    
                                                                                                 riaditeľ  Školiaceho strediska HZS 



kondičná previerka a technická previerka

kondičná previerka a technická previerka

príslušná odborná spôsobilosť

max. 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

max. 30 dní

doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu
prvej pomoci

žiadosť

zdravotná spôsobilosť

odborná spôsobilosť

školenie - zimný kurz

teoretické a praktické preskúšanie

školenie - letný kurz

teoretické a praktické preskúšanie

Proces obnovenia odbornej spôsobilosti
na záchranné činnosti
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príloha č. 10

Druh akcie : Špecializovaná príprava/školenie a skúška/preskúšanie na odbornú činnosť

Termín :

Miesto : Riaditeľstvo, Horný Smokovec 52, 062 01  Vysoké Tatry

Pracovný záznam garantov

Hodina Meno Predmet Poč. Počet hodín Podpis
Dátum od-do prednášateľa prednášky účast. teoria prax prednášateľa

Ministerstvo vnútra SR:
 organizačná štruktúra – členenie, zariadenia a organizácie
ministerstva

postavenie a pôsobnosť ministerstva, hlavné úlohy
ministerstva, zásady riadenia, organizácie a činnosť
ministerstva

Horská záchranná služba:

postavenie HZS,

štatút – územná pôsobnosť, predmet činnosti, členenie
organizácie, organizácia radenia

organizačný poriadok – organizačná štruktúra, úlohy
nadriadených, pôsobnosť a úlohy riaditeľstva, oblastného
strediska, strediska lavínovej prevencie, školiaceho strediska,
OSTV

Integrovaný záchranný systém (IZS):

organizácia IZS,
pôsobnosť ministerstva, pôsobnosť obvodného úradu v sídle
kraja ,
linka tiesňového volania,
záchranné zložky IZS,
riadenie a koordinácia činnosti záchranných zložiek IZS na
mieste zásahu,

osobná pomoc a vecné plnenie,

vyňatie z povinností poskytnúť osobnú pomoc a vecné
plnenie,

odborná príprava záchranných zložiek IZS

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť HZS:

zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení
neskorších predpisov – zriadenie HS, záchranná činnosť,
územná pôsobnosť HZS, úlohy HS, oprávenia príslušníka HS,
obmedzenia práv k nehnuteľnosti, povinnosti PO a FO, ktoré
poskytujú ubytovacie služby alebo stravovacie služby,
povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate
a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú
dopravu, povinnosti organizátorov podujatí, práva a povinnosti 
osôb v horskej oblasti, odborná spôsobilosť a zdravotná
spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti, priestupky a iné
právne delikty

vyhláška č. 469/2007 Z.z., kotrou sa ustanovujú hranice
horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť HZS

skúšobný poriadok HZS – podmienky na získanie odbornej
spôsobilosti, získanie, obnovenie, strata odbornej spôsobilosti

Štátna služba a jej výkon v podmienkach HZS:

zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov – šátna služba príslušníkov –
druhy, vznik, zmena a skončenie štátnej služby, hodnosti –
vymenovanie a povýšenie do hodnosti, práva a povinnosti
príslušníka HZS, podmienky výkonu štátnej služby

Sociálne zabezpečenie príslušníka HZS:

zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov
a policajtov v znení neskorších predpisov – nemocenské
zabezpečenie, úrazové zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie,
služby sociálneho zabezpečenia

Etický kódex príslušníka HZS:
povinnosti príslušníka HZS pri výkone štátnej služby
s ohľadom na lojálnosť, nestrannosť, vykonávanie služobnej
činnosti bez ohľadu na náboženské, rasové, národnostné,
sociálne, politické, triedne a iné vonkajšie faktory, plnenie
povinností ustanovených Ústavou SR, ústavnými zákonmi,
ďalšími všeobecne závúznými právnymi predpismi, služobnou
prísahou, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi
nadriadených

SPOLU 9

                                  podpis garantov

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA



                    príloha č. 10

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  školiace stredisko

   PROTOKOL O SKÚŠKACH -  odborná činnosť
  hodnotenie skúšok

Celkový termín opravnej skúšky podpis 
P. Meno a priezvisko prospech príslušníka o oboznámení sa
Č. s termínom opravnej skúšky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Členovia odbornej komisie : Klasifikácia : Vyhovel "V" / Nevyhovel "N"

1.

2.

3.

DÁTUM MIESTO

podpisy členov komisie

    písomý test / počet bodov



               príloha č. 10
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

školiace stredisko

Rok :

     TRIEDNA KNIHA
                                     špecializovaná príprava / školenie  na odbornú činnosť

Dátum začiatku školenia:
Dátum ukonč. školenia   :

Miesto ( adresa ) :

Počet :   

účastnikov     :   

garantov        :   

SPOLU

Por. Priezvisko a Meno Adresa Osobné  Učil celkom hodín
čís. garanta číslo teoretický praktický

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

podpis garanta

Riaditeľstvo HZS, Horný Smokovec 52, 062 01  Vysoké Tatry



Proces získania titulu inštruktor

výber adeptov

ľubovoľná prezentácia

individuálne štúdium

seminár + prednáška

praktická prezentácia

titul inštruktor

min. 3 mesiace
max. 6 mesiacov
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Príloha č. 12 

Vzdelávací projekt pozemnej záchrannej činnosti pre osoby 
vykonávajúce prípravu adeptov na inštruktorov pozemnej 

záchrannej činnosti  
(ďalej len „INŠTRUKTOR“) 

 
 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu  

Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť 
v pozemnej záchrannej činnosti a pripravujú sa pre funkciu inštruktora. Slúži k prehĺbeniu 
vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje záchranárov 
na výkon školiacej činnosti. Vzdelávanie na získanie titulu inštruktor sa skladá z letnej a 
zimnej časti a obsahuje teoretickú časť vo forme odborného seminára a praktickú časť, ktorú 
tvorí praktická prezentácia  a ktoré prebiehajú podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde sú 
definované. 
Podmienky prijatia určuje zákon č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška 
MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a „Skúšobný poriadok HZS“.  
    Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať obhajobu titulu 
inštruktor. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• ovládanie horolezeckej techniky 
• ovládanie lyžiarskej techniky 
• ovládanie topografie a meteorológie 
• ovládanie technických a transportných prostriedkov pri záchrane 
• ovládanie improvizovaných prostriedkov pri záchrane 
• ovládanie základov rádiospojenia 
• ovládanie základov vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva 
• ovládanie záchrannej činnosti v lavíne 
• ovládanie zdravotnej prípravy – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• ovládanie ochrany a bezpečnosti pri práci 
• ovládanie organizácie záchranných akcií 
• príprava na výkon školiacej činnosti celej obsahovej náplne 

3. Obsah výučby 
Obsah výučby pre adeptov na inštruktorov je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň 

teoretických vedomostí a praktických zručností,  návykov a skúseností, potrebných pri 
používaní rôznych technických pomôcok a techník pri záchrane v horskom teréne, ktoré 
predpisuje schválená metodika výcviku. 
     Adepti na titul inštruktora vedú teoretickú časť seminára počas vzdelávania (neskôr aj v 
praxi) v zmysle pedagogických postupov a zásad. Teoretický postup vyučovania jednotlivých 
záchranných činností by mal u adepta vychádzať zo základných znalostí a mal by byť 
usporiadaný vzostupne, pričom smeruje od jednoduchých úkonov k postupnému zvládnutiu 



zložitejších  postupov a to najskôr jednotlivo s následným prechodom do celkov v danej 
činnosti. Adepti tému seminára dostanú spolu s pozvánkou na kurz. Seminár si pripravujú 
individuálne ako samoštúdium a prezentujú ho formou prednášky s použitím audiovizuálnej 
techniky pred komisiou ako súčasť skúšky podľa „Skúšobného poriadku HZS“.    
   V praktickej časti vzdelávania je obsah výučby adepta na inštruktora zameraný na praktickú 
ukážku, ktorá musí ním byť prevedená pomalým, reálnym, názorným a opakovaným 
postupom tak, aby mal jeho budúci frekventant čas na zafixovanie si samotného postupu 
jednotlivých celkov v danej činnosti. Počas výcviku sa adept učí zamerať na 3 fázy výučby - 
iradiácia, koncentrácia a stabilizácia, pomocou ktorých sa vytvára u jeho budúceho 
frekventanta dynamický stereotyp, čo je schopnosť kedykoľvek úkon opakovať, pokiaľ dlhou 
absenciou daného pohybu návyk nepominie. Dôraz je kladený na skutočnosť, že nácvik 
jednotlivých celkov musí byť najprv zvládnutý v bezpečnom prostredí (na zemi), až potom v 
exponovanom teréne (hory, cvičné skaly).  Počas samotného výcviku v exponovanom teréne 
adept na inštruktora je vedený k tomu aby vedome sledoval a kontroloval frekventantov tak, 
aby počas precvičovania jednotlivých činností boli stále riadne zaistení. Vedomá kontrola a 
neustále si uvedomovanie možného rizika, pri pozemnej záchrannej činnosti je predpokladom 
dodržiavania základných bezpečnostných opatrení. Precvičovanie adeptov prebieha 
opakovane, pokiaľ samostatne nezvládnu všetky činnosti, čím získajú potrebné návyky a 
zručnosti. Adepti na inštruktora sú počas výcviku vedení k pozorovaniu, posudzovaniu a 
vyhodnocovaniu odborných, fyzických a psychických schopností svojich budúcich 
frekventantov čím je zabezpečený plynulý a účinný priebeh výcviku. 

4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Osoby (adepti) pripravujúce sa na funkciu inštruktora, počas vzdelávania pri praktickom 

nácviku realizujú pridelené témy pod vedením (riaditeľom Školiaceho strediska) určeného 
inštruktora. Adeptom sú dané k dispozícii učebné texty k jednotlivým predmetom (témam), 
schválené Školiacim strediskom HZS („Metodické sylaby pre horských záchranárov“).   
 
5. Kontrola vedomostí adeptov 
   Po ukončení vzdelávania prebehne skúška adeptov na inštruktorov podľa „Skúšobného 
poriadku HZS“. Seminárne prípravy jednotlivých adeptov sú archivované v elektronickej 
podobe v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. Úspešní frekventanti získavajú 
odbornú spôsobilosť inštruktor pre príslušnú záchrannú činnosť. 

6. Inštruktori 
Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku počas vzdelávania sú 

poverení garanti a inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet adeptov 
na jedného inštruktora je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú adepti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál poskytuje 
Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 



Vzdelávací projekt  záchrannej činnosti v lavíne, pre osoby 
vykonávajúce odbornú prípravu adeptov na inštruktorov pre 

záchrannú činnosť v lavíne (ďalej len „INŠTRUKTOR“). 
 

I. Pedagogická charakteristika 
1. Určenie vzdelávacieho projektu 

Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť 
v pozemnej záchrannej činnosti a pripravujú sa pre funkciu inštruktora pre záchrannú činnosť 
v lavíne. Slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích 
cieľov a pripravuje záchranárov na výkon školiacej činnosti. Vzdelávanie na získanie titulu 
inštruktor pre záchrannú činnosť v lavíne obsahuje teoretickú časť vo forme odborného 
seminára a praktickú časť, ktorú tvorí praktická prezentácia a ktoré prebiehajú podľa 
„Skúšobného poriadku HZS“, kde sú definované. 

Podmienky prijatia určuje zákon č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška 
MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a „Skúšobný poriadok HZS“.  
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať obhajobu titulu 
inštruktor. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• náuka o snehu a lavínach 
• základy vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva 
• pohyb v lavínami ohrozenom území 
• organizácia záchrannej akcie na lavíne 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• informácie o leteckej záchrane pri lavínových nešťastiach 
• príprava na výkon školiacej činnosti celej obsahovej náplne 

3. Obsah výučby 
     Obsah výučby pre adeptov je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických 
vedomostí a praktických zručností, návykov a skúseností, potrebných pri používaní rôznych 
technických pomôcok a techník pri záchrane v horskom teréne v lavíne, ktoré predpisuje 
schválená metodika výcviku. 
   Adepti na titul inštruktora pre záchranu v lavíne vedú teoretickú časť seminára počas 
vzdelávania (neskôr aj v praxi) v zmysle pedagogických postupov a zásad. Teoretický postup 
vyučovania jednotlivých záchranných činností by mal u adepta vychádzať zo základných 
znalostí a mal by byť usporiadaný vzostupne, pričom smeruje od jednoduchých úkonov 
k postupnému zvládnutiu zložitejších  postupov a to najskôr jednotlivo s následným 
prechodom do celkov v danej činnosti. Adepti tému seminára dostanú spolu s pozvánkou na 
kurz. Seminár si pripravujú individuálne ako samoštúdium a prezentujú ho formou prednášky 
s použitím audiovizuálnej techniky pred komisiou ako súčasť skúšky podľa „Skúšobného 
poriadku HZS“.  
   V praktickej časti vzdelávania je obsah výučby adepta na inštruktora pre záchranu v lavíne 
zameraný na zvládnutie organizácie lavínovej záchrannej akcie, disciplínu frekventantov a 
správne a úplné plnenie pridelených úloh na lavínisku. Nácvik záchrannej činnosti v lavíne 



musí byť zameraný na vyhľadanie, vykopanie, ošetrenie a transport postihnutého, ktoré musí 
byť prispôsobené lavínovým podmienkam. 
  
4. Metódy výučby  

    -slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
    -názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Osoby (adepti) pripravujúce sa na funkciu inštruktora záchrany v lavíne, počas 

vzdelávania pri praktickom nácviku realizujú pridelené témy pod vedením (riaditeľom 
Školiaceho strediska) určeného inštruktora. Adeptom sú dané k dispozícii učebné texty k 
jednotlivým predmetom (témam), schválené Školiacim strediskom HZS („Metodické sylaby 
pre horských záchranárov“).  

  
5. Kontrola vedomostí adeptov 

   Po ukončení vzdelávania prebehne skúška adeptov na inštruktorov záchrany v lavíne 
podľa „Skúšobného poriadku HZS“. Seminárne prípravy jednotlivých adeptov sú archivované 
v elektronickej podobe v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. Úspešní 
frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť inštruktor pre príslušnú záchrannú činnosť. 

6. Inštruktori 
Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku počas vzdelávania sú 

poverení garanti a lavínoví špecialisti Školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie 
Horskej záchrannej služby. Počet adeptov na jedného inštruktora je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch a v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom a Strediskom 
lavínovej prevencie. Pre praktický výcvik používajú adepti vlastné osobné vybavenie. 
Špeciálny záchranný materiál poskytuje Školiace stredisko, SLP a príslušná oblasť HZS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdelávací projekt záchrannej činnosti pomocou lavínového a 
pátracieho psa, pre osoby vykonávajúce odbornú prípravu 

adeptov na inštruktorov pre prácu s lavínovým a pátracím psom  
(ďalej len „INŠTRUKTOR“). 

 

I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávania 
   Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť 

v pozemnej záchrannej činnosti a pripravujú sa pre funkciu inštruktora. Slúži k prehĺbeniu 
vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje záchranárov 
na výkon školiacej činnosti v pátracej činnosti so psom a vo vyhľadávacej činnosti v lavínach. 
Vzdelávanie na získanie titulu inštruktor pre prácu s lavínovým a pátracím psom, obsahuje 
teoretickú časť vo forme odborného seminára a praktickú časť, ktorú tvorí praktická 
prezentácia práce so psom, ktoré prebiehajú podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde sú 
definované. Vzdelávania sa môže zúčastniť psovod HZS iba so zdravým psom za 
predpokladu predchádzajúceho starostlivého individuálneho výcviku zvieraťa.  
Podmienky prijatia určuje zákon č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška 
MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a „Skúšobný poriadok HZS“.  
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať obhajobu titulu 
inštruktor. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• výcvik, výchova ,výživa psa, 
• veterinárna príprava, očkovanie, znalosť zákonov  
• prehlbovanie a upevňovanie poslušnosti a ovládateľnosti psa, 
• upevňovanie návykov vyhľadávania osôb a predmetov v lavínach, 
• základy vzniku lavín a lavínového nebezpečenstva, 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• ochrana a bezpečnosť pri práci, 
• organizácia záchranných akcií, 
• informácie o leteckej záchrane, 
• príprava na výkon školiacej činnosti celej obsahovej náplne. 

3. Obsah výučby  
   Obsah výučby pre adeptov na inštruktorov je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň 

teoretických vedomostí a praktických skúseností, zručností a návykov, potrebných pri 
používaní rôznych technických pomôcok a techník pri záchrane v horskom teréne, ktoré 
predpisuje schválená metodika výcviku. 
     Adepti na titul inštruktora pre prácu s lavínovým a pátracím psom vedú teoretickú časť 
seminára počas vzdelávania (neskôr aj v praxi) v zmysle pedagogických postupov a zásad. 
Teoretický postup vyučovania jednotlivých záchranných činností by mal u adepta vychádzať 
zo základných znalostí a mal by byť usporiadaný vzostupne, pričom smeruje od jednoduchých 
úkonov k postupnému zvládnutiu zložitejších  postupov a to najskôr jednotlivo s následným 
prechodom do celkov v danej činnosti. Adepti tému seminára dostanú spolu s pozvánkou na 
kurz. Seminár si pripravujú individuálne ako samoštúdium a prezentujú ho formou prednášky 



s použitím audiovizuálnej techniky pred komisiou ako súčasť skúšky podľa „Skúšobného 
poriadku HZS“.    
   V praktickej časti počas vzdelávania je obsah výučby adepta na inštruktora pre prácu 
s lavínovým a pátracím psom zameraný na praktickú ukážku práce s lavínovým a pátracím 
psom, ktorá musí ním byť prevedená pomalým, reálnym, názorným a opakovaným postupom 
tak, aby mal jeho budúci frekventant čas na zafixovanie si samotného postupu jednotlivých 
celkov v danej činnosti. Počas samotného výcviku v teréne adept na inštruktora je vedený 
k tomu aby vedome pozoroval, posudzoval a vyhodnocoval odborné, schopnosti svojich 
budúcich frekventantov a ich prácu so zvieraťom čím je zabezpečený plynulý a účinný 
priebeh výcviku. Obsah výučby je v tomto prípade zameraný predovšetkým na organizačné 
zvládnutie lavínovej záchrannej akcie, upevňovanie poslušnosti a ovládateľnosti psa, jeho 
návykov vyhľadávania osôb a predmetov v lavínach, na disciplínu frekventantov a správne a 
úplné plnenie pridelených úloh na lavínisku. Nácvik záchrannej činnosti v lavíne so psom 
musí byť zameraný na vyhľadanie, vykopanie, ošetrenie a transport postihnutého a musí byť 
prispôsobený lavínovým podmienkam.  
 
4. Metódy výučby  
    -slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
    -názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  

Osoby (adepti) pripravujúce sa na funkciu inštruktora pre prácu s lavínovým a pátracím 
psom, počas vzdelávania pri praktickom nácviku realizujú pridelené témy pod vedením 
(riaditeľom Školiaceho strediska) určeného inštruktora. Adeptom sú dané k dispozícii učebné 
texty k jednotlivým predmetom (témam), schválené Školiacim strediskom HZS („Metodické 
sylaby pre horských záchranárov“).   

 
5. Kontrola vedomostí psovodov 
   Po ukončení vzdelávania prebehne skúška adeptov na inštruktorov pre prácu s lavínovým 
a pátracím psom podľa „Skúšobného poriadku HZS“. Seminárne prípravy jednotlivých 
adeptov sú archivované v elektronickej podobe v školiacom stredisku Horskej záchrannej 
služby. Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť inštruktor pre príslušnú 
záchrannú činnosť. 
 
6. Inštruktori 

Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku počas vzdelávania sú 
poverení garanti a inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet adeptov 
na jedného inštruktora je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
      1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom HZS. Pre 
praktický výcvik používajú adepti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
 



Vzdelávací projekt jaskynnej záchrannej činnosti pre osoby 
vykonávajúce odbornú prípravu adeptov na inštruktorov pre 
jaskynnú záchrannú činnosť (ďalej len „INŠTRUKTOR“). 

  

I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
   Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť 

v pozemnej záchrannej činnosti a pripravujú sa pre funkciu inštruktora. Slúži k prehĺbeniu 
vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích cieľov a pripravuje záchranárov 
na výkon školiacej činnosti v jaskynnej záchrannej činnosti v jaskyniach a priepastiach 
s použitím statickej  lanovej techniky, jednolanovej speleologickej a tiež horolezeckej 
techniky. Školiaca činnosť v jaskynnej záchranne je veľmi náročná na psychické, fyzické a 
odborné predpoklady, tomu musí byť prispôsobený rozsah a náplň vzdelávania. Obsahuje 
teoretickú časť vo forme odborného seminára a praktickú časť, ktorú tvorí praktická 
prezentácia, ktoré prebiehajú podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde sú definované. 

Podmienky prijatia určuje zákon č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška 
MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a „Skúšobný poriadok HZS“. 
   Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať obhajobu titulu 
inštruktor. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• znalosť základných pojmov a odborných termínov 
• znalosť pohybu a zaisťovania pri práci v jaskynnom prostredí a inom exponovanom 

teréne 
• získanie základných návykov pre používanie lezeckej a záchranárskej techniky 
• znalosť používania, konštrukcie, funkcie, údržby, skladovania, vykonávania 

prehliadok lezeckej  a záchranárskej techniky 
• znalosť taktiky a techniky záchrannej činnosti v jaskyniach 
• získanie adaptácie na činnosť v rôznorodom prostredí jaskýň a priepastí 
• zdravotná príprava – odporúčania medzinárodnej komisie IKAR, algoritmy 
• príprava na výkon školiacej činnosti celej obsahovej náplne 

 
3. Obsah výučby 

 Obsah výučby pre adeptov na inštruktorov pre jaskynnú záchrannú činnosť je daný 
požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností , návykov 
a skúseností, potrebných pri používaní rôznych technických pomôcok a techník pri záchrane 
v jaskynnom teréne a v priepastiach, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku. 

     Adepti na titul inštruktora vedú teoretickú časť seminára počas vzdelávania (neskôr aj v 
praxi) v zmysle pedagogických postupov a zásad. Teoretický postup vyučovania jednotlivých 
záchranných činností by mal u adepta vychádzať zo základných znalostí a mal by byť 
usporiadaný vzostupne, pričom smeruje od jednoduchých úkonov k postupnému zvládnutiu 
zložitejších  postupov a to najskôr jednotlivo s následným prechodom do celkov v danej 
činnosti. Adepti tému seminára dostanú spolu s pozvánkou na kurz. Seminár si pripravujú 



individuálne ako samoštúdium a prezentujú ho formou prednášky s použitím audiovizuálnej 
techniky pred komisiou ako súčasť skúšky podľa „Skúšobného poriadku HZS“.    

    Adept je počas vzdelávania vedený k tomu aby praktický výcvik svojich budúcich 
frekventantov viedol v dvoch fázach. Prvou fázou je zoznámenie sa s používaným materiálom 
a teoretická príprava, druhá fáza je praktický výcvik v rôznych speleologických a iných 
terénnych podmienkach. Dôležité je uvedomiť si, že aj pre skúseného záchranára je potrebné 
na udržanie si teoretických vedomostí neustále zahŕňať do výcviku aj prvú fázu. Pri lezeckom 
výcviku sa adept na inštruktora ďalej zameriava na iradiáciu, koncentráciu a stabilizáciu, 
ktoré vytvoria dynamický stereotyp, schopnosť kedykoľvek úkon opakovať, pokiaľ dlhou 
absenciou daného pohybu návyk nepominie. Týmto spôsobom pri výcviku frekventant 
získava technickú zručnosť. Pohybový návyk vypestujeme pri vykonávaní bežného, 
rozšíreného a hlavne opakovaného druhu činnosti v jaskynnom prostredí. Tento návyk by v 
neznámom prostredí a pod určitým zvýšením psychického napätia mohol byť nebezpečný ako 
pre záchrancu, tak aj pre zachraňovaného. Znamená to, že pohybové návyky pri rôznych 
zásahoch a prácach nie je možné nacvičiť vopred. Preto je výcvik potrebné orientovať na 
maximálnu variabilnosť a univerzálnosť záchrancu. Pri tejto forme výcviku sa od adepta na 
inštruktora vyžaduje od jednotlivca dokonalá znalosť jednolanovej techniky, možnosti 
improvizácie, presnosť, koncentrácia, zodpovednosť za seba a za druhých. 

Precvičenie jednotlivých celkov musia adepti najprv zvládnuť v bezpečnom prostredí a až 
potom v exponovanom jaskynnom prostredí a rôznorodom teréne. Pri praktickom výcviku je 
preto potrebné vykonávať výcvik ako na trenažéri, tak i v najrôznejšom jaskynnom prostredí, 
kde sa predpokladá zásah alebo záchranná činnosť, aby adepti poznali charakter rôznorodého 
prostredia, možnosti vyhľadania pevných bodov na istenie a pod. Pritom sa však neobmedziť 
len na známe terény, ale výcvik vykonávať aj na konštrukciách, priepastiach, kanálových 
šachtách, skalách a pod. Rôznorodosťou objektov a činností na nich možno vypestovať 
u adeptov na inštruktorov a neskôr u ich frekventantov vlastnosti a schopnosti, ktoré 
záchranár pre jaskynnú záchranu musí mať, aby pri zásahu alebo práci neohrozoval seba alebo 
iných.  Počas samotného výcviku v exponovanom teréne je adept na inštruktora vedený k 
vedomému sledovaniu a kontrole frekventantov aby počas precvičenia jednotlivých činností 
boli stále riadne zaistení. Vedomá kontrola a neustále si uvedomovanie možného rizika, pri 
jaskynnej záchrannej činnosti je predpokladom k dodržiavaniu základných bezpečnostných 
opatrení. Precvičovanie prebieha opakovane pokiaľ adepti samostatne nezvládnu všetky 
činnosti a získajú tak potrebné pohybové návyky a zručnosti. Počas samotného výcviku v 
exponovanom teréne je adept na inštruktora vedený k pozorovaniu, posudzovaniu a 
vyhodnocovaniu frekventantov ich odborných, fyzických a psychických schopností, čím je 
zabezpečený plynulý a účinný priebeh výcviku. 
 
4. Metódy výučby 

    -slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
    -názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  
Osoby (adepti) pripravujúce sa na funkciu inštruktora pre jaskynnú záchrannú činnosť, 

počas vzdelávania pri praktickom nácviku realizujú pridelené témy pod vedením (riaditeľom 
Školiaceho strediska) určeného inštruktora. Adeptom sú dané k dispozícii učebné texty k 
jednotlivým predmetom (témam), schválené Školiacim strediskom HZS („Metodické sylaby 
pre horských záchranárov“).   
 
5. Kontrola vedomostí adeptov 
   Po ukončení vzdelávania prebehne skúška adeptov na inštruktorov pre jaskynnú záchrannú 
činnosť podľa „Skúšobného poriadku HZS“. Seminárne prípravy jednotlivých adeptov sú 



archivované v elektronickej podobe v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. 
Úspešní frekventanti získavajú odbornú spôsobilosť inštruktor pre príslušnú záchrannú 
činnosť. 

6. Inštruktori 
  Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku počas vzdelávania sú 

poverení garanti a inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Počet adeptov 
na jedného inštruktora je spravidla päť. 

II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
 
      1.Termíny vzdelávania sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
      2.Evidencia vzdelávania je vedená na schválených tlačivách. 
      3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach a vhodných výcvikových priestoroch v teréne. 
      4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom HZS. Pre 
praktický výcvik používajú adepti vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný materiál 
poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
 
1.Materiálové vybavenie pre adeptov 
 

Výstroj: 
- jaskyniarsky overal, spodná kombinéza, obuv s nekĺzavou podošvou a spevneným členkom, 
päťprstové rukavice gumené, ochranná prilba PETZL, kombinované osvetlenie ukotvené na 
prilbe (acetylénový horák s piezo-zapaľovačom + elektrické svietidlo) acetylénový vyvíjač  

 
Výzbroj: 

- sedačka s centrálnou skrutkovou karabínou, hrudný jaskyniarsky úväz s atestom, hrudný, 
ručný a nožný blokant, osobná dvojitá slučka, 10 ks.,  karabína zo zámkom, zlaňovacia brzda 
Stop PETZL, shunt, nitovacia súprava s kladivom, 6 ks slučka plochá, 1 ks. 4 m lanová 9 mm 
slučka statická, nôž s pevnou čepeľou, osobná lekárnička, ALU fólia, 1 ks rescue kladku, 1 ks 
Dresler, 2 karabíny HMS, osobné vrecko na výzbroj,  transportný vak 

 
 

Vzdelávací projekt záchrannej činnosti pre osoby vykonávajúce 
prípravu adeptov na inštruktorov pomocou vrtuľníka lanovou 

technikou   
(ďalej len „INŠTRUKTOR“) 

 
 
I. Pedagogická charakteristika 

1. Určenie vzdelávacieho projektu 
    Vzdelávanie je určené pre horských záchranárov, ktorí majú platnú odbornú spôsobilosť v  
záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou a pripravujú sa pre funkciu 



inštruktora. Slúži k prehĺbeniu vedomostí v obsahovej náplni podľa výchovno-vzdelávacích 
cieľov a pripravuje záchranárov na výkon záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou 
technikou. Rozširuje vedomosti o odborné vzdelanie poskytované leteckým útvarom MV SR 
alebo inými prevádzkovateľmi vrtuľníkovej leteckej techniky. Toto vzdelanie je zamerané na 
oblasť používanej vrtuľníkovej leteckej techniky, na komunikáciu v rámci posádky, 
so záchranným tímom a na prvky pozemnej záchrany používané pri špeciálnych činnostiach  s 
vrtuľníkom. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti, ktorú tvorí séria prednášok a praktické 
precvičovanie vedené príslušníkmi leteckého útvaru MV SR a školiteľmi iných 
prevádzkovateľov vrtuľníkovej leteckej techniky. Zvyšuje kvalifikáciu v rámci HZS. Proces 
prebieha podľa „Skúšobného poriadku HZS“, kde je definovaná. 
Podmienky prijatia na zaradenie do vzdelávacieho projektu určuje zákon č. 544/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 a „Skúšobný poriadok HZS“. 
Platnosť kvalifikácie je 24 mesiacov, držitelia osvedčenia musia absolvovať opakované 
školenia. 

2. Výchovno - vzdelávacie ciele 
• vedomosti o leteckej technike 
• dokonalé zvládnutie navádzania vrtuľníka 
• dokonalé poznanie leteckej záchrany v horských oblastiach 
• dokonalé zvládnutie  návykov pri záchrane  leteckou technikou  
• dokonalá znalosť transportných prostriedkov pri záchrane leteckou technikou 
• dokonalé zvládnutie špeciálnej činnosti pri záchrane  leteckou technikou 
• organizácia leteckých záchranných akcií 
• dokonalé ovládanie rádiospojenia 
• ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 
 

3. Obsah výučby 
    Obsah výučby adeptov na inštruktorov pre záchrannú činnosti pomocou vrtuľníka 

lanovou technikou je daný požiadavkami pre potrebnú úroveň teoretických vedomostí a 
praktických návykov, zručností a skúseností, potrebných pri používaní rôznych technických 
pomôcok a techník pri záchrane v horskom teréne s použitím vrtuľníka a záchrany lanovou 
technikou, ktoré predpisuje schválená metodika výcviku.  

 
4. Metódy výučby 
-slovné - monologické, dialogické a kombinované,  
-názorné - demonštračné a výcvikové vrátane audiovizuálnej techniky (film, video).  

Adepti titulu inštruktor pre záchrannú činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
počas vzdelávania  absolvujú teoretickú prípravu formou série prednášok. Praktický výcvik 
pod prebieha na trenažéroch, cvičných plochách, v teréne a v areáloch letísk. Adeptom  sú 
poskytnuté učebné texty k danej problematike schválené školiacim strediskom HZS 
(„Metodické sylaby pre horských záchranárov“). Časť výučby používania prvkov pozemnej 
záchrannej činnosti s vrtuľníkom lanovou technikou vyučujú inštruktori HZS   určení  
riaditeľom Školiaceho strediska.  



5. Kontrola vedomostí adeptov 
    Po ukončení vzdelávania prebehne kontrola teoretických vedomostí a praktických zručností 
adeptov na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou formou písomných 
testov, doplnených ústnou a praktickou skúškou podľa „Skúšobného poriadku HZS“. 
Výsledky skúšok spolu so záznamami testov sú evidované v Školiacom stredisku Horskej 
záchrannej služby. Úspešní adepti získavajú odbornú spôsobilosť inštruktor pre záchrannú 
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou. 

6. Inštruktori 
    Garanciou kvality teoretického školenia a praktického výcviku sú poverení garanti a 

inštruktori Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby, leteckého útvaru MV SR a iných 
prevádzkovateľov vrtuľníkovej leteckej techniky. Počet frekventantov na jedného inštruktora 
je spravidla päť. 
 
II. Organizačné a materiálne zabezpečenie 
       
1.Termíny kurzov sú stanovené Školiacim strediskom HZS. 
2.Evidencia kurzov je vedená na schválených tlačivách. 
3.Vzdelávanie sa vykonáva v učebniach ,vhodných výcvikových priestoroch, na trenažéroch a 
v teréne. 
4.Pomôcky pre teoretickú prípravu sú zabezpečované Školiacim strediskom. Pre praktický 
výcvik používajú frekventanti vrtuľníky a vybavenie letky MV SR a ostatných 
prevádzkovateľov vrtuľníkovej techniky a vlastné osobné vybavenie. Špeciálny záchranný 
materiál poskytuje Školiace stredisko a príslušná oblasť HZS. 
 
III. Ostatné 

1. Činnosť vysadzovača môže vykonávať iba inštruktor, ktorý prešiel odborným školením 
leteckého útvaru MV SR alebo iného prevádzkovateľa leteckej techniky.  
 
 



                                                                                                                                         Príloha č. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horská záchranná služba  
Školiace   stredisko       

V zmysle zákona NR  SR  č. 544/2002 Z.z. 
 o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 

a Vyhlášky MV SR  č.23/2006 Z.z., 
 udeľuje osvedčenie  o titule inštruktor 

 24 mesiacov od  jeho vydania na 
 xxx záchrannú činnosť   

 
 Titul, meno, priezvisko 

Dátum narodenia ..............,  po absolvovaní  
záverečných skúšok s výsledkom hodnotenia 

 
„vyhovel“ 

   
       
      V ...... dd.mm.rr.       
                                                                    
                                                                                                 riaditeľ  Školiaceho strediska HZS 



kondičná previerka a technická previerka

doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu
prvej pomoci

žiadosť

zdravotná spôsobilosť

titul inštruktor

aktívna účasť na dvoch kurzoch

aktívna účasť na školeniach v zahraničí

individuálne štúdium

seminár + prednáška

praktická prezentácia

titul inštruktor

m
ax

. 2
4 

m
es

ia
co

v
Proces obhajoby titulu inštruktor

Príloha č.14



Príloha č. 15 

 
 

 
 
 
 
 

TRIEDNA KNIHA 
 

 
v súlade so zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horkej záchrannej službe a vyhlášky č. 23/2006, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z.   
 
 
 Kondičná a technická previerka, špecializovaná príprava a skúška 
 Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie 
 

Základná záchranná  činnosť 
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati 
Pozemná záchranná činnosť 
Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
Záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa 
Záchranná činnosť v lavíne 
Jaskynná záchrannú činnosť 

 
 
 
 
 
 

Termín konania: od:....................................       do: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predseda odbornej komisie:.................................... 



Potvrdenie účasti 
 

Svojím podpisom potvrdzujem účasť a oboznámenie sa so Skúšobným 
poriadkom Horskej záchrannej služby. 
 
 

 
hodnosť, titul, meno, 

priezvisko podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

predseda odbornej komisie:......................................................................... 



Menovanie odbornej komisie  
 
 

Špecializovaná príprava / školenie:          zimný kurz         letný kurz 
 

V zmysle čl. 40 Skúšobného poriadku menujem týmto odbornú komisiu 
v zložení: 
 
 hodnosť, titul, 

meno a priezvisko podpis 

Predseda odbornej 
komisie:   

Inštruktor:   

Inštruktor:   

 
 
 
Dňa:.......................................   ............................................... 

riaditeľ 
   Školiaceho strediska HZS 

 
 
 
 

Odborná komisia zriadená príkazným listom riaditeľa HZS  
 
č................/..................: 

 
 

 hodnosť, titul, 
meno a priezvisko podpis 

Predseda odbornej 
komisie:   

Inštruktor:   

Inštruktor:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kondičná previerka:  zimný kurz  letný kurz 
 
Štart:.................................. Cieľ: .................................. Dátum:.................. 
vertikálna vzdialenosť:..............m, horizontálna vzdialenosť:................m  
základný čas: .............h ....................min, limit: ............h ..................min   
 
 

dosiahnutý čas celkové 
hodnotenie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Technická previerka:  zimný kurz  letný kurz 
 
Lezenie skala podmienka:................... Lezenie ľad podmienka:.................  
Lezenie skala (miesto/cesta/obtiažnosť):.....................................................  
Zjazdová trať (názov/č. trate):..................................................................... 
Lyžovanie v teréne (trasa/obtiažnosť):........................................................ 
 

uzlová 
technika 

naviazenie 
sa na lano 

lezenie 
skala lezenie ľad lyžovanie 

zjazdovka 
lyžovanie 

terén 
celkové 

hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

 
dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

 
dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

 
dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

 
dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Teoretická skúška/preskúšanie:    zimný kurz    letný kurz          
 

té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
ús

t.o
 

  dá
tu

m
: 

 

 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Praktická skúška/preskúšanie:    zimný kurz    letný kurz          
 

po
st

up
 č

.1
 

  po
st

up
 č

.2
 

  po
st

up
 č

.3
 

  po
st

up
 č

.4
 

  po
st

up
 č

.5
 

  po
st

up
 č

.6
 

  dá
tu

m
: 

 

 

hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Oboznámenie sa o neúspešnom vykonaní skúšky / 
preskúšania a o určení náhradného termínu 
 
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený o neúspešnom vykonaní 
skúšky / preskúšania a že súhlasím s náhradným termínom. 
 
 

dátum neúspešnej 
skúšky / preskúšania 

druh neúspešnej 
skúšky / preskúšania 

termín opravnej 
skúšky  / preskúšania podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
 
 



Opakovaná teoretická skúška / preskúšanie            
 

té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
te

st
u 

  té
m

a 
ús

t.o
 

  dá
tu

m
: 

 

 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede 
správne 

odpovede hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Opakovaná praktická skúška / preskúšanie          
 

po
st

up
 č

.1
 

  po
st

up
 č

.2
 

  po
st

up
 č

.3
 

  po
st

up
 č

.4
 

  po
st

up
 č

.5
 

  po
st

up
 č

.6
 

  dá
tu

m
: 

 

 

hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Menovanie odbornej komisie  
 
 

Špecializovaná príprava / školenie:          zimný kurz         letný kurz 
 

V zmysle čl. 40 Skúšobného poriadku menujem týmto odbornú komisiu 
v zložení: 
 
 hodnosť, titul, 

meno a priezvisko podpis 

Predseda odbornej 
komisie:   

Inštruktor:   

Inštruktor:   

 
 
 
Dňa:.......................................   ............................................... 

riaditeľ 
   Školiaceho strediska HZS 

 
 
 
 

Odborná komisia zriadená príkazným listom riaditeľa HZS  
 
č................/..................: 

 
 

 hodnosť, titul, 
meno a priezvisko podpis 

Predseda odbornej 
komisie:   

Inštruktor:   

Inštruktor:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kondičná previerka:  zimný kurz  letný kurz 
 
Štart:.................................. Cieľ: .................................. Dátum:.................. 
vertikálna vzdialenosť:..............m, horizontálna vzdialenosť:................m  
základný čas: .............h ....................min, limit: ............h ..................min   
 
 

dosiahnutý čas celkové 
hodnotenie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Technická previerka:  zimný kurz  letný kurz 
 
Lezenie skala podmienka:................... Lezenie ľad podmienka:.................  
Lezenie skala (miesto/cesta/obtiažnosť):.....................................................  
Zjazdová trať (názov/č. trate):..................................................................... 
Lyžovanie v teréne (trasa/obtiažnosť):........................................................ 
 

uzlová 
technika 

naviazenie 
sa na lano 

lezenie 
skala lezenie ľad lyžovanie 

zjazdovka 
lyžovanie 

terén 
celkové 

hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

 
dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
m

a:
 

  

le
kt

or
: 

 té
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dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
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or
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dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Účasť na:   zimnom kurze  letnom kurze 
 

le
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dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do dátum /od - do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
podpis lektora:      podpis lektora:      podpis lektora:     podpis lektora: 
 
............................  ............................  ...........................  ........................... 



Teoretická skúška/preskúšanie:    zimný kurz    letný kurz          
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  té
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odpovede 
správne 

odpovede 
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odpovede 
správne 

odpovede hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Praktická skúška/preskúšanie:    zimný kurz    letný kurz          
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hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Oboznámenie sa o neúspešnom vykonaní skúšky / 
preskúšania a o určení náhradného termínu 
 
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený o neúspešnom vykonaní 
skúšky / preskúšania a že súhlasím s náhradným termínom. 
 
 

dátum neúspešnej 
skúšky / preskúšania 

druh neúspešnej 
skúšky / preskúšania 

termín opravnej 
skúšky  / preskúšania podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
 
 



Opakovaná teoretická skúška / preskúšanie            
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predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Opakovaná praktická skúška / preskúšanie          
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hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie celkové 
hodnotenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
predseda odbornej komisie: ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 
inštruktor:   ...................................................................... 



Potvrdenie o získaní odbornej spôsobilosti 
 
Týmto potvrdzujem dátum a získanie odbornej spôsobilosti 
 
Dátum:..................................................................................................... 
 
 

A – získal / N - nezískal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
      ............................................... 
                 riaditeľ 

                   Horskej záchrannej služby 


