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História záchrany v horách: 1873 - 1950

dobrovoľná záchrana na horách 

založená na dobrovoľných miestnych 

spolkoch

Poznámka:
profesionálna zložka

dobrovoľná zložka



História záchrany v horách: 1950 - 1953

Horská zdravotná záchranná služba 

pre Nízke Tatry
Tatranská horská služba



História záchrany v horách: 1954 - 1957

Horská služba



História záchrany v horách: 1957 - 1996

Horská služba ČSZTV neskôr 

Horská služba na Slovensku
Horská služba TANAPu



História záchrany v horách: 1996 - 2002

Horská služba na Slovensku

Tatranská horská služba

ŠL TANAPu

Klub horských záchrancov

Horská služba Roháče

Tatranská horská služba –

dobrovoľný zbor

Horská služba Banská Bystrica 

1999



História záchrany v horách: 2003

Horská služba na Slovensku

Horská záchranná služba

Klub horských záchrancov

Horská služba Roháče

Tatranská horská služba –

dobrovoľný zbor

Tatranská horská služba –

dobrovoľný zbor

Horská služba Banská Bystrica 

1999



História záchrany v horách: 2004 - 2014 

Horská záchranná služba
Horská služba

Klub horských záchrancov

Tatranská horská služba –

dobrovoľný zbor

Horská služba Roháče

Horská služba Banská Bystrica 

1999

Horská služba Pieniny

Asociácia horských záchranárov

Bystrická horská záchranná služba 

NÁDEJ

Horská služba Čergov

Orava rescue system Horská služba Malá Fatra

Banskobystrická

horská záchranná služby

SČK Horská služba Bachureň-

Buče

SČK Horská služba Lysá

SČK Horská služba Zlatá Baňa

T.O.R. Rescue

Horská služba Kremnické vrchy

Horská služba Kysuce

Horská služba Nízke Tatry juh

Horská služba Nízke Tatry sever

Horská služba Orava

Horská služba Slovenský raj

Horská služba Veľká Fatra

Horská služba Západné Tatry - juh

Asociácia Horských služieb 

Slovenskej republiky



História záchrany v horách: organizácie
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História záchrany v horách: príčiny 

problémy pri výkone záchrany

finančné problémy

osobné, inštitucionálne a teritoriálne problémy 

nepokrytie územia



História záchrany v horách: dôsledky

rozdielna metodiky záchrany

rozdielna výzbroj, výstroj a záchranné systémy

roztrieštenosť finančných tokov

kontroverzné mediálne výstupy

protichodné výstupy a lobbing



Snahy o integráciu – HZS 2005

Vec: Návrh riešenia vzťahov medzi Horskou záchrannou službou, Horskou službou na 
Slovensku a Tatranskou horskou službou - Dobrovoľným zborom

1. Všetky organizácie budú vykonávať svoju činnosť samostatne, pričom ich spolupráca bude 
spočívať len v zákonom stanovených medziach (zákon o IZS, zákon o HZS,..), a na základe 
zmluvných vzťahoch.
Výhody: Konkurencieschopnosť viacerých subjektov a ich vzájomná vonkajšia kontrola 
činnosti vedie k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, aj keď konkurencia v záchrannej 
činnosti vedie k mnohým unáhleným a chybným krokom
Nevýhody: Rozbitie členskej základne a narušenie medziľudských vzťahov, rozdielna 
metodika, čo môže mať za následok chyby pri spoločných zásahoch, rozdielna úroveň 
výstroje a výzbroje, čo môže mať za následok rôznorodosť použitia záchranárov pri 
rovnakých zásahoch, rozdielna fyzická a technická úroveň

2.   Zjednoteniu organizácií do jednotnej organizácii resp. ich „zastrešenie pod jednu strechu“



Snahy o integráciu – HZS 2010

Na základe uvedených skutočností a s prihliadnutím na analógiu pri ochrane pred požiarmi,
navrhujeme vytvorenie novej organizácie na báze dobrovoľnosti, ktorá by zastrešovala 
dobrovoľných záchranárov, ktorí budú mať uzatvorený zmluvný vzťah s HZS a s ktorou by HZS 
prednostne príp. výlučne spolupracovala. Zároveň by zastrešovala aj neaktívnych záchranárov 
v Klube seniorov.

Forma organizácie
Prvou alternatívou je vytvorenie občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov a legislatívna úprava jeho vzťahov s HZS a MV SR (obdobne ako je 
upravený Dobrovoľný hasičský zbor – §57 a 58 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi).

Druhom alternatívou je vytvorenie stavovskej organizácie zákonom (obdobne ako je upravená
Národná asociácia horských vodcov - § 2b až 2d zákona č. 544/2002 Z.z.), kde sú zároveň 
upravené aj
jej činnosti a vzťahy s HZS a MV SR.



Snahy o integráciu – HsNs 2010

Alternatíva č. 1 - Integrácia horských záchranných organizácií na úrovní horských oblastí.
Novelizáciou zákona č. 544/2002 Z.z. by sa mala vytvoriť štátna príspevková organizácia, do 
ktorej by sa transformovala HZS, HSnS, THS_DZ a HS Pieniny. Ďalej novela zákona by mala 
rozdeliť pole pôsobností v rámci záchrany medzi HZS a HSnS.

Alternatíva č.2 - Asociácia dobrovoľných horských záchranných služieb
Prostredníctvom novelizácie zákona číslo 544/2002 Z.z. vytvoriť stavovskú organizáciu, 
Asociáciu dobrovoľných horských záchranných služieb, ktorá bude integrovať všetky 
organizácie, disponujúce odborne spôsobilými horskými záchranármi.

Alternatíva č. 3 - Asociácia dobrovoľných horských záchranárov
Je v podstatnej miere totožná s alternatívou č. 2. Rozdiel je len v tom, že prostredníctvom 
novelizácie zákona číslo 544/2002 Z.z. sa namiesto Asociácie dobrovoľných horských 
záchranných služieb vytvorí stavovská organizácia Asociácia dobrovoľných horských 
záchranárov, ktorá bude zdruţovať horských záchranárov s odbornou spôsobilosťou.



Snahy o integráciu – možnosti

1. jednotná organizácia

2. profesionálna zložka a paralelne dobrovoľná zložka

3. profesionálna zložka previazaná s dobrovoľnou zložkou 
legislatívnou úpravou a zmluvami



Ďakujem za pozornosť


