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• platné akreditácie 

• počty záchranárov

• monopol v oblasti vzdelávania

• záchrana verzus práce vo výškach

• zmluvní záchranári 

• neprehľadnosť zákona o HZS



existencia viacero akreditácii na 
vzdelávanie v oblasti horskej záchrany



1992 akreditácia na výkon záchrany v horách - Horská služba na Slovensku.

2000 akreditácia na výkon záchrany v horách - THS ŠL TANAPu. 

2003 zákonná povinnosť disponovať odbornou spôsobilosťou 

2003 prevedenie akreditácie so súhlasom nadriadených z THS ŠL TANAPu na HZS 

2004 úprava akreditácie HZS, rozšírenie akreditovaných činností.

2004 MŠ SR overuje akreditované zariadení z dôvodu nečinnosti mnohých z nich. 

2004 z dôvodu nedostatočného lektorského tímu je akreditácia pre HSnS pozastavená. 

2004 odobratie akreditácie dňa 8.11.2004. 

2005 na základe podaného rozkladu MŠ SR odobratie zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie. 

Akreditácia je stále pozastavená.

2006 novela zákona 544/2002, čím došlo k presunu vzdelávania spod MŠ SR pod gesciu HZS. 
Z tohto dôvodu akreditačná komisia prijala stanovisko, kde sa ďalšími akreditáciami v oblasti 
záchrany na horách nebude zaoberať.
2012 HSnS požiadalo HZS o akreditačnú listinu na vykonávanie školenia a preškolenia
2012 odpoveď HZS, že nemá akreditáciu na školenie a preškolenie horských záchranárov,  
lebo záchranná činnosť nespadá pod akreditačnú komisiu MŠ SR. HZS vykonáva túto činnosť 
zo zákona (544/2002 §4, ods.2, písm.b) a nie na základe akreditácie.
2013 HZS požiadalo MŠ SR o výklad a nápravu, kde MŠ SR jestvujúci stav potvrdilo
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ZÁVER

na záchrannú činnosť v horských oblastiach sa 

nevzťahujú žiadne akreditácie - vzdelávanie je 

vymedzené zákonom č. 544/2002 Z.z., konkrétne v 

§12 a všetky podrobnosti sú ustanovené vo 

Vyhláške č. 24/2006 Z.z a v Skúšobnom poriadku



počty záchranárov dramaticky klesajú a 
vzniká problém so zabezpečením 

záchrany na horách
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Odborné spôsobilosti 2014

základná záchranná činnosť (ZZČ)

pozemná záchranná činnosť (PZČ)

záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou (LZ)

jaskynná záchranná činnosť (JZČ)

záchranná činnosť v lavíne (lavína)

záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa (kyn.)

záchranná činnosť na lyžiarskej trati (LS)

rok 2001 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014

príslušníci 94 96 106 106 106 106 106

dobrovoľníci 549 553 511 540 503 509 518

spolu 798 643 649 617 646 609 615 624

Odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č.544/2002 Z.z.
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ZÁVER

počty osôb vykonávajúcich záchrannú činnosť v 

horách a na lyžiarskych svahoch sú od roku 2006 

stabilné



odbornú spôsobilosť na vykonávanie 
záchrannej činnosti na horách a na 

lyžiarskych svahoch je možné získať len 
v Školiacom stredisku HZS



Orgán štátnej správy

Akreditácia

Školiace stredisko

Školenie
a

Skúška

Odborne spôsobilé osoby

Školiace stredisko HZS

Vzdelávanie

Inštruktor

Školenie
a

Skúška

Odborne spôsobilé osoby



Zákon č. 544/2002 Z.z.

§ 12
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti

(2) Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky 
pred odbornou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ horskej služby.

Vyhláška č.23/2006 Z.z.

§ 4

(2) Podrobnosti o priebehu skúšky, preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný 
poriadok Horskej záchrannej služby.

§ 5
Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich prípravu žiadateľov o získanie odbornej spôsobilosti 
na záchrannú činnosť zabezpečuje školiace stredisko Horskej záchrannej služby podľa 
vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje riaditeľ Horskej záchrannej služby.



ZÁVER

v oblasti získavania odbornej spôsobilosti môže 

špecializovanú prípravu a školenie vykonávať 

akákoľvek fyzická osoba, ktorá splnila podmienky 

na získanie titulu Inštruktor - skúška sa vykonáva 

pred komisiou, ktorú menuje riaditeľ HZS z 

ľubovoľných inštruktorov 



na odbornú spôsobilosť potrebnú pre 
výkon záchrany na horách a na 

lyžiarskych tratiach sa vzťahuje viacero 
zákonných úprav



Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, 

§ 2a - Záchranná činnosť

§ 12 - Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

§6 - (7) Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.

§27 - (3) Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a 

vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na 

základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom 

dozoru

Vyhláška č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

§ 1 (1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach1) a prácach s nimi súvisiacich (ďalej len „stavebné práce“) a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
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ZÁVER

záchrannú činnosť v horských oblastiach je možné 

vykonávať len s odbornou spôsobilosťou podľa 

zákona č. 544/2002 Z.z a nie podľa iných 

predpisov, odborná spôsobilosť sa vzťahuje na 

všetky osoby, ktoré sa na záchrannej činnosti 

podieľajú, pokiaľ sa jedná o organizovanú činnosť



HZS uzatvára zmluvy s dobrovoľnými 
záchranármi v rozpore so zákonom



2005 – žiadosť vedenia HSnS o novelizovanie zákona o HZS v kontexte zaviesť povinnosť pre 

HZS školiť dobrovoľných záchranárov a zabezpečovať materiálno technické vybavenie

Keďže HZS nesúhlasila s takouto úpravou poslanec NR SR predložil v parlamente 

pozmeňovací návrh pri prerokovaní novely zákona o HZS

Úprava nadobudla účinnosť 1.1.2006

Počet zmluvných dobrovoľných záchranárov:

2010: 93

2014: 224
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2011 prijatie zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve:

§ 1
Predmet úpravy
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných 
zákonov,1) ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné 
podmienky.

1) Napríklad § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z., § 5 zákona č. 460/2007 Z. z. o 
Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 až 13 zákona č. 
282/2008 Z. z.o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

§ 2
Dobrovoľník
(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti 
(ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej 
republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť ...
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ZÁVER

výkon dobrovoľníctva v rámci horskej záchrany je 

pre HZS veľmi dôležitý a efektívny nástroj na 

pokrytie personálnej potreby pri záchrane 

ľudských životov a je plne v súlade so zákonmi



zákon o HZS je často novelizovaný a 
obsahuje legislatívne diery



Novelizácie zákona o HZS (6x):

Zmena: 515/2003 Z.z.  - slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom

texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.

Zmena: 567/2005 Z.z. – novela týkajúca sa HZS priamo aj nepriamo (odborná spôsobilosť, 

vodcovská činnosť,....)

Zmena: 358/2007 Z.z. – zmena sídla, oprávnení a vodcovská činnosť

Zmena: 519/2007 Z.z. – zavedenie štátnej služby a pojmu príslušník

Zmena: 445/2008 Z.z. – zavedenie eura

Zmena: 192/2009 Z.z. – zmena školenia Červeného kríža na akreditovaný kurz

Legislatívne diery – stanovisku k zákonu – legislatívny odbor MV SR
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Novelizácie zákona o HaZZ (27x):

Zmena: 424/2003 Z.z., 451/2003 Z.z., 462/2003 Z.z. 

Zmena: 180/2004 Z.z., 215/2004 Z.z., 365/2004 Z.z., 447/2004 Z.z., 382/2004 Z.z., 729/2004  

Zmena: 254/2005 Z.z., 561/2005 Z.z. 

Zmena: 404/2006 Z.z. 

Zmena: 256/2007 Z.z., 327/2007 Z.z., 330/2007 Z.z., 519/2007 Z.z., 614/2007 Z.z. 

Zmena: 445/2008 Z.z., 591/2008 Z.z. 

Zmena: 82/2009 Z.z., 199/2009 Z.z., 82/2009 Z.z., 602/2009 Z.z. 

Zmena: 151/2010 Z.z., 543/2010 Z.z. 

Zmena: 48/2011 Z.z., 400/2011 Z.z.



ZÁVER

zákon bol priamo novelizovaný len 2 x, v ostatných 

prípadoch išlo o novelizáciu vyplývajúcu z 

problematiky iných zákonov 



ďakujem...


