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

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

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

nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace  
s bezpečnosťou  osôb, 

d) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom 
nehnuteľnosti zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí Horská 
záchranná služba, 

e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom, 
f) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou činnosťou, 
g) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách, 
h) podieľa sa na požiadanie na zaistení bezpečnosti pri športových a iných podujatiach, 
i) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu, 
j) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby, 
k) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti, 
l) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami. 

 
2.2       Horská záchranná služba ďalej 

a) plní úlohy v rámci Integrovaného záchranného systému, 
b) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a iných fyzických osôb 

a právnických osôb, 
c) rozhoduje podľa osobitného zákona (zákon č. 477/2002 Z.z.) o uznaní odbornej spôsobilosti 

na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov 
Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 

d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení 
úloh vyplývajúcich zo zákona, 

e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany a 
zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách, 

f) vykonáva odstrel lavín na požiadanie osôb oprávnených prevádzkovať živnosť, 
g) vykonáva asistencie pri športových a spoločenských podujatiach, 
h) poskytuje služby prevádzkovateľom lyžiarskych tratí a prevádzkovateľom zariadení 

určených na osobnú lanovú dopravu, 
i) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom územia značenie turistických trás, 
j) poskytuje poradenskú, posudkovú a prednáškovú činnosť v problematike bezpečnosť osôb 

a majetku v horských  oblastiach, 
k) poskytuje ubytovacie služby. 

 
2.3. Horská služba 

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

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

záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou, 
d) podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť. 
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3.     Strednodobé a dlhodobé ciele organizácie 
 
 

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

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

b) vytvoriť podmienky na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na 
zabezpečenie činnosti a úloh Horskej záchrannej služby v rôznych oblastiach, 

c) navrhnúť a aplikovať riešenia na splnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky, 

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

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

f) zabezpečiť obnovu vozového parku, 
g) preškoliť a vyškoliť všetkých záchranárov HZS a dobrovoľných záchranárov na požadovanú 

úroveň, 
h) skrátiť dobu nasadenia na zásah od prijatia tiesňovej výzvy, 
i) rozšíriť sieť automatických meteorologických staníc za účelom zvýšenia prevencie, 
j) navrhnúť novú rádiovú sieť z dôvodu prechodu z analógového na digitálny systém. 

 
           Ciele smerom von: 
 

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

neskorších predpisov a pokynov HZS, 
d) zlepšiť komunikáciu s návštevníkmi a ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému, 
e) vytvoriť aplikačné softvérové riešenia pre jednoduchší prístup verejnosti k aktuálnym správam 

a výstrahám z horských oblastí, 
f) modernizovať internetovú stránku. 
 

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

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

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

 



  
 
 

 
 
 

7 

4. Organizačná štruktúra  
 
     V súlade s čl. 4 ods. 4 Štatútu Horskej záchrannej služby a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. januára 2008 a v súlade s Nariadením Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 57/2007 O organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
riaditeľ Horskej záchrannej služby s účinnosťou od 28. januára 2008 vydal pokyn, ktorým sa vydáva 
Organizačný poriadok Horskej záchrannej služby. 
     Horská záchranná služba je rozpočtovou organizáciou zriadenou osobitným zákonom č. 544/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a finančnými vzťahmi je zapojená na štátny 
rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.  
     Základnou organizačnou zložkou je oddelenie. 
 
     Horskú záchrannú službu tvorí: 

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

b) strediská 
1. oblastné strediská 

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

2. Školiace stredisko 
3. Stredisko lavínovej prevencie 
4. Operačné stredisko tiesňového volania 

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

    
Riaditeľ 1 

   

         

            

            

Riaditeľstvo 1 
  

Strediská 
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Riaditeľstvo 1 
  

Strediská 
  

                

   
právne oddelenie 1 + 1 

  
Oblastné stredisko Vysoké Tatry 1 + 29 

   

        

                

   
ekonomické oddelenie 1 + 7 

  
Oblastné stredisko Nízke Tatry 1 + 26 

   

        

                

   personálno - sociálne 
oddelenie 

1 + 3 
  

Oblastné stredisko Západné Tatry 1 + 16 
   

        

                

   
prevádzkové oddelenie 1 + 4 

  
Oblastné stredisko Malá Fatra 1 + 14 

   

        

               

        
Oblastné stredisko Veľká Fatra 1 + 12 

   

           

               

        
Oblastné stredisko Slovenský raj 1 + 10 

   

           

               

        
Školiace stredisko 1 + 6 

   

           

               

        
Stredisko lavínovej prevencie 1 + 4 

   

           

               

        Operačné stredisko tiesňového 
volania 

1 + 4 
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5.    Hlavné činnosti organizácie 
 
          Hlavné činnosti Horskej záchrannej služby rozdeľujeme na: 

� výkon záchrannej činnosti pri záchrane osôb 
� súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti 
� spolupráca pri záchrannej činnosti 
� pohotovostné služby 
� preventívna činnosť 
� činnosť Strediska lavínovej prevencie 
� činnosť Školiaceho strediska 
� činnosť Operačného strediska tiesňového volania    
� asistencie pri športových, kultúrnych a iných podujatiach 
� služby pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy 

 
 
 

5.l     Výkon záchrannej činnosti  pri záchrane osôb  
 
     V roku 2014 bola záchranná činnosť vykonávaná a organizovaná v zmysle zákona 544/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v šiestich oblastných strediskách Horskej 
záchrannej služby, v jednotlivých horských oblastiach prostredníctvom 106-tich záchranárov. Rozdelenie 
záchranárov podľa oblastných stredísk a pôsobnosti je uvedené v tabuľke. 
     
  

Stredisko Pôsobnosť Počet záchranárov 
Vysoké Tatry Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 26 
Nízke Tatry Nízke Tatry 24 
Západné Tatry Západné Tatry 12 
Malá Fatra Malá Fatra, Stredné Beskydy 13 
Veľká Fatra Veľká Fatra 12 
Slovenský raj Slovenský raj 9 
Školiace stredisko  5 
Stredisko lavínovej prevencie  5 
SPOLU  106 

 
 
     Na kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov, ale aj všeobecne na zabezpečenie záchrannej, pátracej a preventívnej 
činnosti v horských oblastiach, je jednou zo základných podmienok kvalitné personálne zabezpečenie. 
Činnosti v horských oblastiach vykonáva 90 záchranárov oblastných stredísk, 8 riaditeľov oblastných 
stredísk a 8 záchranárov - špecialistov Školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie. 
     Pri organizácii a výkone záchrannej činnosti sa príslušníci Horskej záchrannej služby riadia internými 
aktmi riadenia pre výkon záchrany.  
 
     V hodnotenom období záchranári Horskej záchrannej služby zasahovali v horských oblastiach, mimo 
výkonov pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy, v 646-tich prípadoch.  Počet 
zásahov podľa oblastných stredísk je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Zásahy HZS v horských oblastiach podľa oblastných stredísk 
(podľa zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov) 
 

určenie zásahu    
oblastné stredisko HZS 

počet zásahov                                                  
v horskej oblasti 

počet zásahov 
pre prevádzkovateľov 

ZOLD 

 
spolu 

 

Vysoké Tatry 204 100 304 

Nízke Tatry 101 792 893 

Západné Tatry 38 55 93 

Malá Fatra 171 138 309 

Veľká Fatra 75 178 253 

Slovenský raj 57 5 62 

celkom 646 1268 1914 
       ZOLD – zariadenia osobnej lanovej dopravy 

 
 
     Počet zásahov v horských oblastiach v porovnaní s rokom 2013 bol na rovnakej úrovni.      
     Podrobnejšie údaje o záchrannej činnosti sú uvedené v prílohe. 
 
 
 
5.1.1    Oblastné stredisko Vysoké Tatry 
      
     Výkon činnosti oblastného strediska Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách spočíval v 
záchranných a pátracích akciách, preventívnej a prednáškovej činnosti, metodických cvičeniach, 
asistenciách na športových podujatiach, v zabezpečovaní stálej 24-hodinovej pohotovostnej služby na 
dispečingu, dennej pohotovostnej služby v zložení: vedúci záchrannej akcie, pohotovostný vodič, dvaja 
záchranári a v posilnenej pohotovostnej službe v štatisticky najvyťaženejšom období letnej turistickej 
sezóny. V turistickom stredisku Lesnica bola v mesiacoch jún až október dislokovaná posádka 
príslušníkov oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí plnili úlohy vyplývajúce zo zákona č. 544/2002 
Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v horskej oblasti Pieninského národného 
parku počas trvania letnej turistickej sezóny. Počas celého zimného obdobia bol do pohotovostnej služby 
nasadený psovod s lavínovým psom a rovnako aj v letnej sezóne počas mesiacov júl až september bola 
zabezpečená pohotovosť psovoda pre prípad plošného pátrania po nezvestných osobách v extravilánoch. 
Počas celej zimnej sezóny bola zabezpečená pohotovostná služba mobilnej ambulancie HZS, ktorá 
zabezpečovala prevozy pacientov z horských oblastí do zdravotníckeho zariadenia.    
     Na základe rámcovej zmluvy zabezpečovali príslušníci oblastného strediska výkon preventívnej 
a záchrannej činnosti v lyžiarskych strediskách Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica, 
Hrebienok a Jakubkova lúka.  
     V roku 2014 záchranári oblastného strediska zasahovali v horských oblastiach v 204-roch prípadoch, 
čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 7,3 %. Počet zásahov pre prevádzkovateľov zariadení 
osobnej lanovej dopravy v roku 2014 predstavoval 100, čo je o 29,6 % menej ako v predchádzajúcom 
roku.  
     V roku 2014 bolo vo Vysokých Tatrách  10 nehôd so smrteľnými následkami, čo je rovnako ako za 
posledné štyri roky pod dlhodobým ročným priemerom. Z toho boli dve nehody pri výkone horolezectva, 
jedna lavínová nehoda pri výkone skialpinizmu a sedem nehôd pri vysokohorskej turistike. V rozdelení 
podľa národnosti bol počet obetí nasledovný: Slovenská republika – 3, Česká republika – 3, Poľsko - 4. 
     Príslušníci oblastného strediska vykonali 24 asistencií pri športových podujatiach, v rámci 
preventívnej činnosti uskutočnili 38 bezpečnostno-preventívnych prednášok prevažne pre deti 
v školskom a predškolskom veku.  
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastnili všetkých školení, preškolení a kondično-technických 
previerok organizovaných Školiacim strediskom HZS. 



  
 
 

 
 
 

11 

     Dobrovoľní záchranári oblastného strediska Vysoké Tatry boli nasadzovaní do záchranných a 
pátracích akcií, do pohotovostných služieb počas voľných dní, lyžiarskych služieb a školení 
organizovaných Školiacim strediskom HZS. Spolupráca so zmluvnými dobrovoľnými záchranármi 
z pohľadu odbornej pripravenosti, nástupov do pohotovostných a lyžiarskych služieb a dosažiteľnosti 
v prípade nástupu na záchrannú akciu bola veľmi dobrá a prospešná.     
     Spolupráca so základnými zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“) a 
s útvarmi Policajného zboru SR bola na profesionálnej úrovni.  
      
 
   
5.1.2    Oblastné stredisko Nízke Tatry 
 
     Činnosť oblastného strediska Nízke Tatry bola v roku 2014 zameraná na záchrannú a pátraciu 
činnosť, preventívnu činnosť, asistencie pri športových podujatiach rôzneho druhu. Uvedená činnosť 
bola na pracoviskách v Jasnej a Bystrej zabezpečovaná prostredníctvom dvoch súbežných nepretržitých  
24-hodinových pohotovostných služieb na dispečingu a denných pohotovostných služieb 
pozostávajúcich z vedúceho záchrannej akcie, pohotovostného vodiča a záchranára. Pohotovostná služba 
bola v hlavných sezónach -  v zimnom aj letnom období,  posilnená o dvoch záchranárov, ktorí boli v 
pohotovosti na telefóne. V zimnom období, v čase zvýšeného lavínového nebezpečenstva, bol do 
pohotovostnej služby nasadzovaný psovod so služobným lavínovým psom. Rovnako v zimnom období, 
počas prevádzky zariadení osobnej lanovej dopravy Chopok sever, Chopok juh, stredísk Čertovica a 
Barbora, bola služba posilnená o záchranárov na všetkých lyžiarskych tratiach, a to aj príslušníkom z 
oblastného strediska Západné Tatry ako aj zmluvnými dobrovoľnými záchranármi.   
     Celkový počet zásahov v roku 2014 bol 893, čo je o 106 zásahov menej ako v roku 2013. Z toho 
zásahy pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy (ďalej len „ZOLD“) predstavujú 792 
a zásahy v horských oblastiach 101. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil počet zásahov pre 
prevádzkovateľov ZOLD o 5,9 %  a počet zásahov v horských oblastiach o 35,7 %. V roku 2014 boli 
v Nízkych Tatrách dve nehody so smrteľnými následkami, v jednom prípade to bol smrteľný lyžiarsky 
úraz a v jednom prípade úmrtie počas letnej turistickej sezóny. Záchranári oblastného strediska boli 
taktiež nasadzovaní do záchranných akcií v iných oblastných strediskách HZS - záchranná akcia 
v Čertovej diere pri jaskyni Domica, pátracie akcie psovodov so služobnými psami v oblasti Račkovej 
doliny, Liptovského Ondreja a Jakubovian. 
     Na základe rámcových zmlúv a zmlúv o preventívnej a záchrannej činnosti s prevádzkovateľmi 
zariadení osobnej lanovej dopravy príslušníci oblastného strediska zabezpečovali v zimnom období 
výkon lyžiarskej služby na lyžiarskych tratiach v strediskách Jasná, Srdiečko, Čertovica a Barbora.  
     Príslušníci oblastného strediska Nízke Tatry sa zúčastnili všetkých plánovaných školení, preškolení 
a kondično-technických previerok, ktoré organizovalo Školiace stredisko HZS podľa plánu na rok 2014.       
     Preventívna činnosť bola okrem ukážok a prednášok rôzneho druhu pre deti a mládež vykonávaná na 
turistických chodníkoch a bola zároveň zameraná na kontrolu, opravu a doplnenie poškodeného a 
chýbajúceho tyčového značenia na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier od Kráľovej hole až po Hiadeľské 
sedlo v rozpätí cca 82 km.  
     V priebehu roka záchranári oblastného strediska Nízke Tatry asistovali pri rôznych športových a 
edukačných podujatiach na lyžiarskych svahoch.  Pre príslušníkov oblastného strediska Nízke Tatry bolo 
v roku 2014 významnou udalosťou zabezpečovanie asistencie počas Majstrovstiev sveta juniorov v 
alpských disciplínach v období od 26. februára do 6. marca. Na tomto podujatí zasahovali záchranári pri 
troch úrazoch pretekárov. Ich práca bola organizátormi a medzinárodnou komisiou FIS hodnotená ako 
vysoko profesionálna, zároveň ich kvality vyzdvihol aj šéflekár amerického tímu. Na zabezpečovaní 
asistencie sa významnou mierou spolupodieľali aj záchranári zo všetkých oblastných stredísk Horskej 
záchrannej služby. Súbežne s týmto podujatím zabezpečovali záchranári asistenciu na medzinárodných 
freeridových pretekoch na Chopku. Okrem týchto významných podujatí vykonávali záchranári 
oblastného strediska asistencie počas letnej a zimnej sezóny aj na iných podujatiach.  
     Príslušníci oblastného strediska spolupracovali pri záchrannej a pátracej činnosti po nezvestných 
osobách s Policajným zborom SR,  zložkami IZS a letkou Ministerstva vnútra SR. 
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     Dobrovoľní záchranári na základe dohody s HZS o vykonávaní záchrannej činnosti boli nasadzovaní 
do záchranných akcií a pohotovostných služieb počas sviatkov a  voľných dní, v zimnom období  
vykonávali lyžiarsku službu, absolvovali školenia organizované Školiacim strediskom HZS. Deväť 
zmluvných dobrovoľných záchranárov ukončilo odbornú spôsobilosť v odbore pozemná záchrana. 
Spolupráca so zmluvnými dobrovoľnými záchranármi po stránke odbornej aj dosažiteľnosti pri nástupe 
na záchrannú akciu je na dobrej úrovni.   
     Do oblastného stredisku Nízke Tatry bol koncom roka 2014 prijatý do dočasnej štátnej služby jeden 
príslušník, traja príslušníci dokončili špecializáciu v odbore lavínový špecialista, dvaja dokončili 
špecializáciu v odbore pyrotechnik a jeden príslušník úspešne ukončil bakalárske štúdium na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.   
     Rok 2014 bol pre príslušníkov oblastného strediska Nízke Tatry prelomovým rokom, v ktorom sa 
udialo niekoľko významných zmien. Tieto zmeny súviseli najmä s presťahovaním a zmenou objektu 
pracoviska oblastného strediska Nízke Tatry – sever. V máji, po ukončení zimnej sezóny, boli 
prenajímateľovi odovzdané objekty HS na Čertovici a v Jasnej. V dôsledku toho bolo pracovisko 
v Jasnej presťahované do nového prenajatého objektu s adresou Otupné 111.   
     Z dôvodu zvyšovania návštevnosti a úrazovosti v lyžiarskom stredisku Jasná boli vybudované 
a v novembri na inžinierske siete pripojené tri nové ošetrovne na Bielej Púti, Lúčkach a Srdiečku. Tie 
dopomohli záchranárom k rýchlejšiemu odovzdaniu pacienta, jeho zvýšenému komfortu a k lepšej 
dostupnosti pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby počas nevyhovujúcej zjazdnosti ciest 
v zimnom období. Ošetrovne sú vybavené zdravotníckym a záchranárskym materiálom, sociálnym 
zariadením a preto spĺňajú vysoký štandard.  
 
 
        
5.1.3 Oblastné stredisko Západné Tatry 
 
     Činnosť oblastného strediska Západné Tatry bola v roku 2014 zameraná hlavne na záchrannú, 
pátraciu, preventívnu činnosť a asistencie pri športových podujatiach rôzneho druhu. Pri záchrannej a 
pátracej činnosti boli záchranári oblastného strediska nasadzovaní aj v iných horských oblastiach. 
     V rámci záchrannej a pátracej činnosti záchranári zasahovali v 93-roch  prípadoch, z toho 38 zásahov 
bolo v horských oblastiach, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 26 zásahov, t.j. o 40,6 %.  
Počet zásahov na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov osobnej lanovej dopravy bol 55, čo je na 
úrovni minulého roka.  
     Príslušníci oblastného strediska Západné Tatry zabezpečovali stálu 24-hodinovú pohotovostnú službu 
pre prípad zásahu v horských oblastiach. Zabezpečená bola pohotovostná služba v objektoch Horskej 
záchrannej služby v Žiarskej doline a na Zverovke v zložení: vedúci záchrannej akcie a pohotovostný 
vodič. 
     V zimnom období na základe Zmluvy o preventívnej a záchrannej činnosti s prevádzkovateľom 
zariadenia osobnej lanovej dopravy príslušníci oblastného strediska vykonávali lyžiarsku službu v 
lyžiarskom stredisku Zverovka – Spálená a v rámci spolupráce s oblastnými strediskami Nízke Tatry a 
Veľká Fatra aj v lyžiarskych strediskách v Jasnej a na Donovaloch. 
     Záchranári oblastného strediska spolupracovali s organizátormi a asistovali pri športových 
podujatiach v horskej oblasti v rámci pôsobnosti oblastného strediska (Oravaman, Bokami Západných 
Tatier, Duatlon v Žiarskej doline a pod.) a aj v iných horských oblastiach (Tatarkov memoriál, 
Majstrovstvá sveta juniorov v zjazdovom lyžovaní v Jasnej, Záchrana 2014 a pod.). Prezentovali svoju 
prácu ukážkami záchrannej techniky a záchrannej činnosti hlavne pre deti školského a predškolského 
veku (Deň detí, Bambiriáda, školy v prírode a pod.), pre univerzitu tretieho veku a počas iných podujatí. 
Príslušníci oblastného strediska sa podieľali na organizácii pietnych spomienok v Žiarskej doline a na 
Zverovke. 
 
     V rámci preventívnej činnosti v zimnom období príslušníci oblastného strediska vykonávali testy 
snehovej pokrývky odstrelom pomocou výbušnín v Spálenom žľabe, vykonávali snehové profily a 
popisy lavín, osadzovali tyčové značenie, lavínové tabule. Na exponovaných úsekoch hlavného hrebeňa 
Západných Tatier a v roklinách Chočských vrchov vykonávali pravidelnú kontrolu a údržbu technických 
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zariadení. Počas celého roka príslušníci oblastného strediska poskytovali turistom a iným záujemcom 
všetky informácie týkajúce sa počasia a podmienok na lyžovanie a turistiku. 
     V rámci Integrovaného záchranného systému záchranári oblastného strediska spolupracovali pri  
pátracích a záchranných akciách nielen vo vysokohorskom teréne s Policajným zborom SR, s 
Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, RZP a RLP. Spolupráca s Letkou Ministerstva vnútra SR 
v rámci organizovaných školení ale aj počas pátracích akcií bola na vysokej úrovni. 
     Medzinárodná spolupráca v hraničnej oblasti Západných Tatier s poľskou horskou záchrannou 
službou TOPR je veľmi dobrá, čo sa už nedá povedať o spolupráci s poľskou horskou službou GOPR na 
území Babej hory a Pilska.    
     Pri vykonávaní záchrannej aj preventívnej činnosti spolupracovali aj dobrovoľní záchranári na 
základe zmlúv o vykonávaní záchrannej činnosti s Horskou záchrannou službou v zmysle zákona č. 
544/2002 Z.z. v platnom znení. Dobrovoľní záchranári boli nasadzovaní do záchranných a pátracích 
akcií, podieľali sa na asistenciách pri športových podujatiach, pravidelne počas sviatkov a dní 
pracovného pokoja vykonávali pohotovostné služby v objektoch Horskej záchrannej služby v Žiarskej 
doline, na Zverovke a vykonávali lyžiarsku službu v Jasnej. Dobrovoľní zmluvní záchranári z Babej hory 
a Pilska udržiavali tyčové značenie, systém informačných tabúľ na tomto území a vykonávali lyžiarsku 
službu na Kubínskej Holi. 
     Príslušníci aj dobrovoľní záchranári oblastného strediska Západné Tatry sa zúčastňovali školení, 
preškolení a previerok odbornej spôsobilosti organizovaných Školiacim strediskom HZS. Príslušníci sa 
zúčastňovali školení v rámci realizácie projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014, národný program 
vzdelávania IZS – operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého gestorom je Sekcia 
krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.      
     Materiálno-technické vybavenie záchranárov a záchranných staníc bolo pravidelne dopĺňané a bolo na 
požadovanej úrovni. Vybavenie dobrovoľných záchranárov je dlhodobo z finančných dôvodov 
nedostatočné. 
 
 
         
5.1.4 Oblastné stredisko Malá Fatra 
 
     Hlavná činnosť oblastného strediska Malá Fatra spočívala v záchranných a pátracích akciách, 
preventívnej činnosti, v zabezpečení pohotovostných služieb na dispečingu, ako aj pohotovostných 
služieb na pracovisku v zložení vedúci záchrannej akcie a pohotovostný vodič.  
     V hodnotenom období záchranári oblastného strediska zasahovali celkom v 309-tich prípadoch, 
z toho 171 zásahov bolo vo vysokohorskom teréne, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 108 
zásahov, t.j. o 171,4 % a 138 zásahov na lyžiarskych tratiach, čo je menej o 72 zásahov, t.j. o 34,3 %.        
     Návštevnosť Malej Fatry v zimnej sezóne vo Vrátnej mierne klesá, naopak výrazne stúpa návštevnosť 
na Kubínskej Holi, čo sa prejavuje aj zvýšeným počtom lyžiarskych úrazov v tomto lyžiarskom 
stredisku. V letnej turistickej sezóne, najmä počas voľných dní, je evidentný nárast počtu turistov. Počas 
voľných dní je návštevnosť v Malej Fatre niekoľkonásobne vyššia ako počas týždňa. 
     Na základe zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy vykonávali príslušníci 
oblastného strediska preventívnu a záchrannú činnosť v lyžiarskych strediskách Vrátna – Paseky, Chleb 
(štyria záchranári HZS) a Kubínska Hoľa (jeden záchranár HZS v spolupráci s lyžiarskou službou 
strediska Kubínska Hoľa). Spolupráca Horskej záchrannej služby a prevádzkovateľov zariadení osobnej 
lanovej dopravy vo Vrátnej a na Kubínskej Holi je na dobrej úrovni. 
     Záchranári oblastného strediska asistovali pri rôznych športových podujatiach a prezentovali svoju 
činnosť množstvom ukážok pre organizované skupiny detí v pôsobnosti oblastného strediska.  
     Dobrovoľní záchranári na základe zmlúv o vykonávaní záchrannej činnosti s Horskou záchrannou 
službou v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. v platnom znení boli zaraďovaní do pohotovostných služieb 
počas voľných dní a sviatkov v zimnom aj letnom období. Bez spolupráce s dobrovoľnými záchranármi 
by bolo veľmi ťažké zvládnuť personálne zabezpečenie pohotovostných služieb v lyžiarskych 
strediskách a pre voľný terén, čo sa prejavilo najmä v zimnej sezóne pri záchranných akciách vo voľnom 
teréne v lokalite Chleb – Lipnerka. Spolupráca so zmluvnými dobrovoľnými záchranármi oblastného 
strediska je na veľmi dobrej profesionálnej i ľudskej úrovni.  
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     V rámci preventívnej činnosti príslušníci oblastného strediska kontrolovali funkčnosť a bezpečnosť 
reťazí a madiel v exponovaných úsekoch turistických chodníkov na Rosutcoch, Sokolí, Bobotách a 
v Dierach, vykonávali potrebné opravy a ich výmenu. Záchranári oblastného strediska udržujú 40 km 
zimného tyčového značenia, ktoré je v nepriaznivom počasí a pri zníženej viditeľnosti na hrebeni 
v zimnom období veľmi dôležité pre turistov a skialpinistov ako aj pre samotný výkon záchrannej 
činnosti najmä pri zvýšenom lavínovom nebezpečenstve. V roku 2014 bolo vymenených cca 200 
zlomených a poškodených tyčí.  Bola vykonaná obnova zimného tyčového značenia od sedla Medziholie 
po sedlo Bublen a zimným tyčovým značením sú označené aj zjazdové túry do Bránice a Starej Doliny 
vo Vrátnej. Príslušníci oblastného strediska vo svojom voľnom čase pomáhali pri oprave lavíc a rebríkov 
v Dolných a Horných Dierach, ktoré boli v havarijnom stave a v súčasnosti sú už kompletne 
zrekonštruované. 
     Veľmi dobrá je aj spolupráca s novovzniknutou Asociáciou horských záchranárov,  
s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy vo Vrátnej a na Kubínskej holi a so Združením 
turizmu v Terchovej. V rámci IZS je dlhodobo priemerná spolupráca a koordinovanosť s Políciou SR.  
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a previerok odbornej spôsobilosti 
organizovaných Školiacim strediskom HZS.  
     Najvýraznejším problémom oblastného strediska je budova. V súčasnosti oblastné stredisko 
prevádzkuje svoju  činnosť v prenajatom objekte, ktorý si vyžaduje základnú údržbu. Pri objekte nie sú 
žiadne skladovacie priestory na záchranársky materiál a žiadne garáže, čo je najmä v zimnom období pri 
nízkych teplotách a zlých poveternostných podmienkach problém pre udržanie služobných motorových 
vozidiel v pohotovostnom funkčnom stave. 
     Pre kvalitný výkon záchranárov oblastného strediska je potrebné v prvom rade vyriešiť problém s 
budovou vrátane skladovacích priestorov a garáží. 
 
 
 
5.1.5 Oblastné stredisko Veľká Fatra 
 
     Počet zásahov v oblastnom stredisku Veľká Fatra za rok 2014 predstavuje 253, z toho v horských 
oblastiach 75 a na lyžiarskych tratiach 178. V porovnaní s minulým rokom sa celkový počet zásahov 
znížil o 168, t.j. o 39,9 %, a to predovšetkým znížením úrazovosti na lyžiarskych tratiach.  
     V priebehu zimnej sezóny 2014 príslušníci oblastného strediska zabezpečovali výkon lyžiarskej 
služby pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy v lyžiarskych strediskách Donovaly, 
Martinské Hole a  Malinô Brdo, kde bolo zaznamenaných 178 zásahov, t.j. o 46,7 % menej ako 
v minulom roku. Zimná sezóna 2013/2014 nepatrila k najlepším, hlavne čo sa týka snehu vo voľnom 
teréne. Tomu zodpovedal aj menší pohyb skialpinistov a bežkárov na hrebeni a taktiež nebol 
zaznamenaný nárast lyžiarov v lyžiarskych strediskách tak, ako po minulé roky. Do zimných stredísk 
prichádza veľa návštevníkov pohodlných, kondične slabých, technicky zle pripravených, ktorí sa 
pohybujú v teréne len v blízkosti ubytovacích zariadení. Úrazovosť na svahoch sa dá hodnotiť ako 
slabšia už zo spomínaných dôvodov. 
     Hlavnou prevenciou z hľadiska časovej náročnosti je vytyčovanie hrebeňa v dĺžke 96 km, ktoré sa 
robí pravidelne každý rok v jeseni a je aj pravidelne udržiavané. Počas roka bolo osadených 480 ks 
nových tyčí. Ďalej je to odborná informovanosť návštevníkov hôr pomocou elektronickej pošty, hlásením 
cez masovokomunikačné prostriedky, ale aj po telefonickej linke, kedy sa návštevníci informujú nielen 
o počasí ale aj o podmienkach na daných turistických trasách. V horských oblastiach na chatách sú 
osadené informačné tabule, ktoré sú pravidelne doplňované, a tak svojimi informáciami pomáhajú 
turistom pri pobyte a hlavne pohybe vo Veľkej Fatre. Veľkou pomocou pre návštevníkov je aj 
internetová stránka, ktorá podáva najdôležitejšie základné informácie o počasí, výstrahách 
a podmienkach vo Veľkej Fatre. Predovšetkým informácie o lavínovom nebezpečenstve pomohli 
k zníženiu úrazovosti a zasypaniu osôb pri zjazdoch na strmých svahoch a v exponovanom teréne. Ďalej 
v rámci preventívnej činnosti záchranári oblastného strediska vykonávali v letnom aj zimnom období 
hliadkovanie v teréne, pravidelné opravy tyčového značenia, robili lavínové sondy najmä po prudkých 
zmenách počasia, osadzovali tabule upozorňujúce na lavínové nebezpečenstvo. Ďalej v rámci 
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preventívnej činnosti záchranári oblastného strediska vykonali kontrolu reťazí a osadenie  borhákov na 
skalách Haliny na Malinôm Brde. 
     Záchranári oblastného strediska Veľká Fatra pravidelne vykonávajú asistencie pri športových a iných 
podujatiach, ktoré sú organizované mestami a obcami patriacimi do ich pôsobnosti (napr. Medzinárodný 
deň detí v Ružomberku, Martine a Banskej Bystrici) v celkovom počte 182 osobodní. 
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastnili Medzinárodného seminára záchranných služieb na 
Morave v oblasti Nové Mlýny.  
     V roku 2014 oblastné stredisko pre výkon lyžiarskej služby na lyžiarskych tratiach využívalo 33 
dobrovoľných záchranárov na základe dohody s Horskou záchrannou službou, čo pomohlo k celkovej 
organizácii práce oblastného strediska. Profesionálni záchranári sa tak mohli venovať aj odbornej 
tematike, metodike, pohybu v teréne a preventívnej činnosti. Pre zmluvných záchranárov boli 
organizované metodické dni s témami podľa požiadaviek práce na lyžiarskych svahoch a cvičenia 
záchrany vo voľnom teréne a na skale. Zmluvní dobrovoľní záchranári zasahovali pri viacerých 
záchranných akciách v pôsobnosti oblastného strediska, ale aj v iných oblastných strediskách HZS.  
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastnili všetkých školení a preškolení organizovaných Školiacim 
strediskom HZS. 
     Počas roka sa podarilo dobudovať druhú časť Ferraty Horskej záchrannej služby, ktorá sa stala veľmi 
obľúbenou medzi turistami. Počas sezóny ňou prešlo vyše 120 tisíc návštevníkov. 
     V roku 2014 uskutočnila rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia domu HZS na Donovaloch 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. 
Rekonštrukcia výrazne prispela k obnove a úsporám energií.   
     Materiálno-technické vybavenie záchranárov je na požadovanej úrovni, vozový park oblastného 
strediska bol doplnený o novú štvorkolku a snežný skúter.  
     Počas hodnoteného obdobia sa pravidelne vykonávali údržba a opravy materiálno-technického 
vybavenia, vozového parku a záchranárskej techniky.   
 
 
 
5.1.6    Oblastné stredisko Slovenský raj 
 
     V roku 2014 záchranári oblastného strediska Slovenský raj zasahovali celkom v 62-och prípadoch, 
z toho 5  zásahov bolo na lyžiarskych tratiach a 57 zásahov vo vysokohorskom teréne. V porovnaní 
s rokom 2013 celkový počet zásahov bol nižší o 14, t.j. o 18,4 %. Počet zásahov na lyžiarskych tratiach 
sa v porovnaní s minulým rokom znížil o 75,0 % a počet zásahov v horských oblastiach je na úrovni 
minulého roka. 
     V roku 2014 v oblastnom stredisku Slovenský raj vykonávali pohotovostnú službu 9-ti príslušníci 
HZS. V dome HZS Čingov bola zabezpečená pohotovostná služba na dispečingu a pohotovostný vodič. 
V letnej a zimnej sezóne, kedy je v Slovenskom raji najviac návštevníkov, boli pohotovostné služby 
posilnené o jedného záchranára.  
     Pohotovostné služby boli zabezpečené v dome HZS Čingov a v zimnom období aj v lyžiarskom 
stredisku Gugel Mlynky, kde na základe zmlúv o preventívnej a záchrannej činnosti boli zabezpečované 
lyžiarske služby pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy v lyžiarskych strediskách 
Mlynky, Mlynky - Biele Vody a Dedinky. V uvedených lyžiarskych strediskách záchranári oblastného 
strediska vykonávali záchrannú činnosť, ale aj preventívnu činnosť formou upozornení 
prevádzkovateľov na ich povinnosti ohľadom zjazdnosti lyžiarskych tratí, označení lyžiarskych tratí a 
označení všetkých prekážok na trati. 
     Úrazovosť v letnej turistickej sezóne 2014 vzrástla predovšetkým v mesiacoch júl až september, 
v dôsledku vysokej návštevnosti a nestabilného počasia. V tejto sezóne bolo zaznamenaných aj najviac 
ťažkých úrazov, polytraum po pádoch z výšky. V zimnej sezóne bola návštevnosť nižšia, po snehovej 
kalamite, ktorá spôsobila škody vo forme množstva popadaných stromov, boli podmienky obmedzené. 
Do Slovenského raja prichádzali predovšetkým skúsení turisti a horolezci, ktorí vyhľadávali lezenie 
ľadov, podmienky na lezenie ľadov boli dobré.  
     V rámci preventívnej činnosti boli vykonávané kontroly schodnosti turistických chodníkov, 
technických zariadení (rebríkov, stupačiek, reťazí), kontrola značenia a orientácie v teréne, 
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umiestňovanie informačných a výstražných tabúľ. V priebehu roka boli vykonané prerezávky niektorých 
turistických chodníkov najmä z dôvody lepšej dosažiteľnosti a následného transportu pacientov. 
Informácie o schodnosti chodníkov  v Slovenskom raji boli podávané návštevníkom   prostredníctvom 
internetovej stránky  a informačných skriniek HZS v turistických strediskách na  Čingove, Dedinkách, 
Geravách, Kláštorisku, Hrabušickej Píle a Podlesku. V rámci spolupráce s jednotlivými obcami 
a Mikroregiónom Slovenský raj boli ich zástupcovia informovaní o potrebách opráv a výmeny 
niektorých technických zariadení, ktoré ohrozujú bezpečnosť turistov. 
     Záchranári oblastného strediska na požiadanie asistovali pri viacerých  športových podujatiach: 
cyklomaratón Slovenský raj – Podlesok, Kráľovský cyklomaratón, Quadratlon, Kvitinského prechod, 
zimný prechod roklinami Slovenského raja, Beh Slovenským rajom a viaceré lyžiarske preteky.    
     Záchranári svoju prácu prezentovali výstavou a ukážkami záchrannej techniky na otvorení letnej 
turistickej sezóny v Spišskej Novej Vsi, pri akcii Mesto deťom v Spišskej Novej Vsi a mnohokrát pri 
návštevách detí v školskom aj predškolskom veku priamo v Čingove. 
     Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a technicko-kondičných previerok 
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby. Príslušníci sa zúčastňovali školení v 
rámci realizácie projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014, národný program vzdelávania IZS – operačný 
program zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého gestorom je Sekcia krízového riadenia Ministerstva 
vnútra SR.      
     V priebehu roka príslušníci oblastného strediska spolupracovali s  RZP Spišská Nová Ves, 
s Obvodným oddelením Policajného zboru SR Spišská Nová Ves, s Okresným riaditeľstvom Hasičského 
a záchranného zboru, so Správou Národného Parku Slovenský raj, s Vrtuľníkovou záchrannou 
zdravotnou službou ATE, s Mikroregiónom Slovenský raj. 
     Zmluvní dobrovoľní záchranári na základe dohôd s Horskou záchrannou službou o vykonaní 
záchrannej činnosti v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. v platnom znení boli zaraďovaní do 
pohotovostných služieb počas voľných dní v letnej aj zimnej sezóne, a tak pomáhali pri organizovaní 
viacerých záchranných akciách. Ich stav bol znížený o jedného dobrovoľného záchranára.  
 
 
 
 

5.2    Súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti 
 
     Súčinnosť pri výkone záchrannej činnosti v horských oblastiach prebieha v rámci Integrovaného 
záchranného systému, je vykonávaná hlavne s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, Policajným 
zborom Slovenskej republiky, Hasičským a záchranným zborom a zdravotníckymi zariadeniami. Prehľad 
vykonanej súčinnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
    

záchranná zložka   
oblastné stredisko HZS 

VZZS RLP/RZP PZ SR HaZZ 
Počet zásahov                   
v súčinnosti 

Počet zásahov      
HZS 

% 

Vysoké Tatry 48 43 10 2 103 304 33,9 

Nízke Tatry 18 99 7 1 125 893 14,0 

Západné Tatry 5 9 11 1 26 93 28,0 

Malá Fatra 5 8 4 1 18 309 5,8 

Veľká Fatra 7 37 4 0 48 253 19,0 

Slovenský raj 10 6 0 1 17 62 27,4 

Celkom 93 202 36 6 337 1914 17,6 
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5.3   Spolupráca pri výkone záchrannej činnosti 
 
     Spolupráca pri výkone záchrannej činnosti je vykonávaná na základe zmluvných vzťahov v súlade so 
zákonom NR SR č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Spolupráca 
prebiehala s dobrovoľnými záchranármi podieľajúcimi sa na záchrannej činnosti na základe dohody 
s Horskou záchrannou službou. Prehľad vykonanej spolupráce je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

záchranná zložka   
oblastné stredisko HZS 

DZ 
Počet zásahov                  
v spolupráci 

Počet zásahov             
HZS 

% 

Vysoké Tatry 50 50 304 16,4 

Nízke Tatry 97 97 893 10,9 

Západné Tatry 13 13 93 14,0 

Malá Fatra 47 47 309 15,2 

Veľká Fatra 81 81 253 32,0 

Slovenský raj 17 17 62 27,4 

Celkom 305 305 1914 15,9 

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

dispečing osobodeň 720 960 828 576 1 152 770 5 006 

záchranár osobodeň 2 540 2 674 525 577 360 709 7 385 

celkom osobodeň 3 260 3 634  1 353  1 153  1 512 1 479 12 391 

 
 
     V rámci pohotovostných služieb na pracovisku boli podľa potrieb jednotlivých oblastných stredísk 
zabezpečené pohotovostné služby na dispečingoch, pohotovostný vodič, vedúci záchrannej akcie, 
záchranári, záchranár – psovod s lavínovým psom.       
     Okrem uvedených pohotovostných služieb na pracovisku vykonávali príslušníci Horskej záchrannej 
služby aj pohotovostné služby v mieste trvalého bydliska. 
 
 
 
 

5.5    Preventívna činnosť 
 
     Na predchádzanie úrazom boli v rámci preventívnej činnosti vykonávané: 

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

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

 
Preventívna činnosť jednotka VT NT ZT MF VF SR Spolu 
- tyčové značenie km/ks 0 55/600 8/50 40/1600 96/450 0 199/2700 
- reťaze (kontrola) m 600 0 400 150 500 1000 2650 
- reťaze (výmena) m 0 0 0 5 70 300 375 
- technické zariadenia ks 0 0 0 5 40 350 395 

     
 
     Záujem o poskytovanie informácií dokazuje návštevnosť (počet unikátnych zobrazení) stránok 
v správe HZS podľa nasledujúcej tabuľky: 
 

doména počet unikátnych zobrazení stránky/rok 

www.hzs.sk 2 316 618 

www.laviny.sk 452 995 

 
 
 
 
5.6     Činnosť Strediska lavínovej prevencie 
 
     Stredisko lavínovej prevencie pracovalo v roku 2014 v zložení: 

kpt. Mgr. Marek Biskupič – riaditeľ  
kpt. Ing. Milan Lizuch – záchranár špecialista 
kpt. Mgr. Filip Kyzek – záchranár špecialista 
npor. Mgr. Igor Žiak – záchranár špecialista 
npor. Ing. Mgr. Jozef Richnavský PhD. – záchranár špecialista 

 
                                     
5.6.1.   Merania a pozorovania 
 
a) Príslušníci Strediska lavínovej prevencie (ďalej len „SLP“) vykonávali merania na 4 

meteorologických staniciach SLP v profile Chopka (Jasná, Luková, Kosodrevina, Srdiečko). Každé 
ráno do 8,30 hod. zaznamenávali meteorologické údaje potrebné k posúdeniu lavínovej situácie na 
Slovensku z 9-tich synoptických (Lomnický štít, Štrbské pleso, Poprad, Chopok, Telgárt, Žilina, 
Liesek, Sliač, Prievidza) a troch klimatických staníc SHMÚ (Skalnaté pleso, Tatranská Javorina a 
Podbanské) cez program CUSTOMER – aplikácia umožňujúca odber meteorologických správ 
SHMÚ a IMGW. Cez e-mailovú poštu odoberalo SLP dáta dvakrát denne zo 6-tich tatranských 
staníc poľského meteorologického ústavu (Zakopané, Kasprov vrch, Hala Gasienicova, Poľana 
Chocholovska, Päť stavov poľských, Hala Ornak) cez centrálu IMGW v Krakove. Tieto správy boli 
doplnené hláseniami lavínových špecialistov z 10-tich staníc HZS (Vrátna, Kubínska hoľa, 
Martinské hole, Donovaly, Bystrá, Čertovica, Žiarska dolina – ústie, Zverovka, Starý Smokovec, 
Čingov) a z troch staníc pozorovateľov SLP (Chata pod Chlebom,  Štefánikova chata, Kamenná 
chata na Chopku). Pohotovostná služba SLP mala k dispozícii pre posúdenie lavínovej situácie 
údaje z automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“) na Solisku, Ľadovom plese, pod 
Hrubou Kopou, Jasnej, pod Salatínom a Žiarskej chate.  

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

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

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

pozorovacích plôškach v jednotlivých pohoriach Slovenska, ktoré vykonávali príslušníci SLP v 
spolupráci s lavínovými špecialistami HZS. Celkom bolo na SLP vyhodnotených 37 testov stability  
a profilov snehovej pokrývky pomocou softvéru „Schneeprofil Program“. Takmer všetky testy boli 
publikované na stránke www.laviny.sk. Vo väčšine odtrhov lavín s účasťou osôb boli 
zdokumentované a vyhodnotené snehové profily. Počas sezóny 2013/2014 sme začali s testovaním 
programu SnoProfiler, ktorý pre členov EAWS (Európska asociácia lavínových služieb) 
v spolupráci s Univerzitou Viedeň (University of Vienna, Department of Geography and Regional 
Research) pripravila Tirolská lavínová centrála (Lawinenwarndienst Tirol). Tiež sme 
začali s publikovaním a prezentovaním profilov snehovej pokrývky a testov stability na stránke 
EAWS (www.avalanches.org). 
 

d) Na základe získaných informácií bola denne zostavovaná informácia o lavínovej situácii na 
Slovensku. Začiatok vydávania správ v sezóne 2013/2014 bol 25. november 2013. SLP ukončilo 
pravidelné vydávanie lavínových informácií 2. mája 2014. Každá správa obsahovala nasledujúce 
informácie (podľa doporučení Asociácie európskych lavínových služieb): krátku charakteristiku 
poveternostných podmienok a snehovej pokrývky v hrebeňových polohách hôr, stupeň lavínového 
nebezpečenstva podľa medzinárodnej stupnice v jednotlivých pohoriach, pravdepodobné lokality 
výskytu lavín, rady pre návštevníkov hôr a tendenciu vývoja lavínového nebezpečenstva na 
najbližších 24 hodín. Predbežné informácie boli pre záujemcov telefonicky k dispozícii denne už o 
7,30 hod. Oficiálna správa o lavínovej situácii na Slovensku bola zostavená do 9,00 hod. a následne 
umiestnená na  informačný portál HZS www.laviny.sk. Okrem tejto správy sa na portáli 
www.laviny.sk nachádzajú meteodáta zo všetkých pozorovacích staníc HZS, podmienky na horách, 
výstrahy HZS, predpovede počasia, grafické zobrazenie vývoja lavínovej situácie za posledných 5 
dní v jednotlivých pohoriach SR, grafické výstupy priebehu meteoprvkov a fotografie z webkamier 
zo všetkých automatických meteorologických staníc HZS. Ďalej sa tam nachádzajú informácie o 
výskyte lavín a lavínových nešťastiach, správa o priebehu počasia za posledné obdobie, všetky testy 
stability a snehové profily, vyhodnotené programom SPP,  informácie o podmienkach vo 
vysokohorskom teréne doplnené aktuálnymi fotografiami. Správa o lavínovej situácii bola 
prostredníctvom Informačného systému HZS denne šírená e-mailom 15-tim odberateľom (poľský 
IMGW, SHMÚ, TASR, SITA, UCO, rádiám: SRo, Regina, Jemné melódie, televíziám: Markíza, 
STV, JOJ, novinám: Tatranský dvojtýždenník, SME, Korzár, Podtatranské noviny). Pohotovostná 
služba SLP mala pravidelné (SRo – každý piatok) aj nepravidelné  živé vstupy do horeuvedených 
médií. V prípade potreby bola informácia o lavínovej situácii denne o 13.-tej hod. aktualizovaná. 
Službukonajúci príslušník SLP vykonával pohotovostnú službu na telefóne denne do 20-tej hodiny. 
Prehľad počtu dní s vyhláseným stupňom lavínového nebezpečenstva (SLN) v sezóne 2013/2014 v 
jednotlivých pohoriach Slovenska je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
 

Pohorie 
stupeň lavínového nebezpečenstva počet 

1. 2. 3. 4. 5. dní 

Vysoké Tatry 56 92 11 0 0 159 

Nízke Tatry 66 80 13 0 0 159 

Západné Tatry 92 56 5 0 0 153 

Malá Fatra 73 5 0 0 0 78 

Veľká Fatra 114 8 0 0 0 122 
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e) Výskyt lavín úzko súvisí s vývojom meteorologických podmienok. Fakt, že uplynulá zimná sezóna 
2013/2014 bola veľmi teplá a chudobná na sneh sa odrazil aj v lavínovej aktivite. V polohách do 
1500 m n. m. bolo extrémne málo snehu, čo znamenalo že vo Fatrách neboli evidované žiadne 
lavíny počas celej zimnej sezóny. Najviac snehu prihliadnuc na nadmorskú výšku mali Nízke Tatry, 
čo bolo spôsobené častým južným prúdením, ktoré občas prinieslo aj sneženie. Západné Tatry boli 
naopak výrazne podpriemerné, ale i tak boli v počte zaznamenaných lavín „vedúcim pohorím“. 
Celkovo bolo zaevidovaných 69 lavín, z toho 26 vo Vysokých Tatrách, 26 v Západných Tatrách, 16 
v Nízkych Tatrách a 1 v Belianskych Tatrách. 
 

Počet lavín počas zimy 2013/2014 

Vysoké Tatry 26 

Belianské Tatry 1 

Západné Tatry 26 

Nízky Tatry 16 

Veľká Fatra 0 

Malá Fatra 0 

 
f) Stredisko lavínovej prevencie zaevidovalo v sezóne 2013/2014 celkom 14 lavínových nehôd. Pri 4-

roch z nich zasahovala aj Horská záchranná služba. Lavínami bolo ohrozených takmer 50 ľudí, z 
nich 31 bolo lavínou aj strhnutých. Traja z nich sa po zastavení lavíny ocitli úplne zasypaný, 16-ti 
boli zasypaní čiastočne a 12-tim z nich sa podarilo ostať na povrchu nánosu. Zranenia utrpelo 7 ľudí 
a jeden človek v lavíne zahynul. Štyri lavínové udalosti sa stali Západných Tatrách, 3 vo Vysokých 
Tatrách a 7 v Nízkych Tatrách. Deväť nehôd sa stalo pri skialpinizme, 3 pri freeride a 2 pri 
horolezectve. Pri 5-tich nehodách bol použitý lavínový batoh. Desať nehôd sa stalo pri 3. stupni 
lavínového nebezpečenstva (zvýšené nebezpečenstvo) a 4 pri 2. stupni (mierne nebezpečenstvo). 
Medzi postihnutými boli uplynulú zimnú sezónu iba občania Slovenskej a Českej republiky. 
Podrobné správy a rozbory lavínových nehôd a nešťastí sú pre verejnosť k dispozícii v Ročenkách 
SLP a tiež na webových stránkach www.hzs.sk a www.laviny.sk. 
Prehľad lavínových nehôd a nešťastí v sezóne 2013/2014 je v nasledujúcej tabuľke. (Pri nehodách 

s modrým podkladom nezasahovala HZS.) 
 

Time Depth

Ful l Pa rtia l Above ground min. cm

1 31.1.2014 10:30 ZT Ba ranec - Ja rný žľab 1 0 0 0 Skialpini zmus  - zjazdHZS 2

2 31.1.2014 14:10 ZT Smutné s edlo - Sever 8 3 3 0 0 Skialpini zmus  - výs tupHZS 3

3 31.1.2014 NT Dereš ský kotol  Retrans 2 2 2 0 0 Skialpini zmus  výstup 2

4 1.2.2014 12:00 ZT Smrek - Žia rska dol ina 3 1 1 0 0 Skialpini zmus  - zjazdJAMES 3

5 1.2.2014 12:00 NT Ďumbier - Modrý ľa d 1 1 1 1 0 Horolezectvo - výstupHZS 2

6 6.2.2014 16:00 NT Jánska dol ina  - Štia vnica 3 3 3 0 0 Skialpini zmus  - zjazd 2

7 10.2.2014 10:15 NT Dereš ský kotol  - Dievcens ký1 1 1 0 0 Freeride 2

8 13.2.2014 9:30 NT Chopok - Derešs s ký kotol 2 1 1 0 0 Freeride 3

9 13.2.2014 10:00 NT Chopok - Derešs s ký kotol 2 2 2 0 0 Freeride 3

10 24.2.2014 13:50 VT Mlynická  - Satan 3 2 2 1 0 Skialpini zmus  - zjazd 2

11 1.3.2014 15:30 NT Tri  vody - Sedlo Poľa na 2 2 2 0 0 Skialpini zmus  - výs tupJAMES 2

12 15.3.2014 16:50 VT Veľká  studená  dol ina - Prie lom5 2 1 1 10 0 1 Skialpini zmus  - zjazdUIAGM 2

13 18.3.2014 12:15 ZT Tmavá  Spá lená 6 6 2 4 10 3 0 Skialpini zmus  - výs tupHZS 3

14 27.3.2014 10:30 VT Rys y - SV stena 5 5 5 2 0 Horolezectvo - výstup 2

No. Date Time
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5.6.2. Projekty a odborná činnosť  
 
     Príslušníci Strediska lavínovej prevencie v roku 2014 vykonávali nasledovné aktivity: 
 

� plnenie databázy programov evidencie lavín a lavínových svahov, 
� zameriavanie lavín pomocou GPS so submetrovou presnosťou, 
� rozbor meteorologických podmienok za uplynulú sezónu, rozbor lavínových situácií, číselné, 

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

vzhľadom na poveternostné podmienky v horách, 
� dokončenie a publikovanie ročeniek SLP za sezóny 2011/2012 a 2012/2013, 
� príprava brožúry „Lavínové nehody“, 
� prevádzkovanie Kompletu Príslop, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu Odboru vedecko-

technického rozvoja Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
 
5.6.2.1.  Inštruktáž o lavínach pre verejnosť 
 
     Stredisko lavínovej prevencie organizuje už pravidelne „Inštruktáž o lavínach určenú pre verejnosť“. 
V sezóne 2013/2014 sa uskutočnila 21. marca 2014. Inštruktáže sa zúčastnilo 36 účastníkov zo 
Slovenska a Českej republiky. Účastníci si preverili svoje znalosti a zručnosti pri práci s lavínovými 
vyhľadávačmi, oboznámili sa s princípmi kamarátskej pomoci pri zasypaní lavínou a taktiež s postupmi 
pri vyhodnotení testov stability snehovej pokrývky. Inštruktáž sa uskutočnila v oblasti Derešského kotla. 
Inštruktáž bola zo strany všetkých zúčastnených hodnotená veľmi pozitívne.  
 
 
5.6.2.2.  Servis automatických meteorologických staníc 
 
     Počas letnej sezóny sa vykonávala pravidelná kontrola všetkých automatických meteorologických 
staníc Horskej záchrannej služby. Po zime boli opravené nosné a kotviace body a zariadenia, ktoré sú 
vystavené extrémnej námahe vzhľadom na snehovú pokrývku, nízke teploty, vietor a námrazu. 
V poslednej zimnej sezóne bola najviac poškodená automatická meteorologická stanica pod Hrubou 
kopou. Viackrát bola zafúkaná naviatym snehom a pri jeho topení došlo následne k mechanickému 
poškodeniu AMS. Na všetkých staniciach boli otestované jednotlivé snímače, aby ich technici servisného 
dodávateľa pred novou zimnou sezónou mohli vymeniť alebo prekalibrovať. 
 
 
5.6.2.3.  Výstavba nových automatických meteorologických staníc 
 
     Koncom roka 2014 bola doplnená sieť automatických meteorologických staníc v horskom teréne 
Slovenska o 7 nových staníc, z toho dve sú vo Vysokých Tatrách (Vyšné Žabie pleso a Zmrzlý kotol), 
dve v Malej Fatre (Snilovské sedlo a Žobrák), po jednej v Nízkych Tatrách (Ďurková), Západných 
Tatrách (Pod Klin) a Veľkej Fatre (Krížna). Automatické meteorologické stanice (okrem AMS 
v Zmrzlom kotli) sa podarilo uviesť do skúšobnej prevádzky začiatkom zimnej sezóny 2014/2015. 
 
 
5.6.2.4.  Preventívny odstrel  lavín 
 
     Preventívne odstrely sa vykonávali podľa technologických postupov v tradičných lokalitách, kde bola 
HZS požiadaná o test stability snehovej pokrývky, ktorej množstvo, dispozícia a charakter uloženia 
predstavovalo potenciálne ohrozenie ľudskej činnosti. Už štandardne  to boli lokality v Západných 
Tatrách (Spálený žľab) a Vysokých Tatrách (Lomnické sedlo). V sezóne 2013/2014 sa na preventívne 
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odstrely použilo 25 kg trhavín. Celkovo sa preventívne uvoľňovali lavíny 3-krát, z toho dva odstrely boli 
v Spálenom žľabe (Západné Tatry) a jeden odstrel sa realizoval v Lomnickom sedle. 
 
 
5.6.2.5.  Murové prúdy v Malej Fatre 
 
     Dňa 25. 7. 2014 príslušníci Strediska lavínovej prevencie zisťovali stav terénu a mapovali zosuvy po 
katastrofických murových prúdoch vo Vrátnej pomocou GPS.  Najväčšie zosuvy, ktoré mali vplyv na 
vznik múrových prúdov, boli zaznamenané tesne pod vrcholmi Hromového a južného vrcholu Stien. 
Výška odtrhov sa pohybovala od 25 cm do 140 cm. Odtrhy pôdy vznikali na strmých trávnatých 
svahoch, kde sa potom veľké kusy pôdy kĺzali po mokrom trávnatom povrchu do nižšie položených 
miest. V týchto miestach mala masa vody a pôdy ohromnú silu a spôsobila mohutnú eróziu, ktorá viedla 
k vzniku  viacerých katastrofických  murových prúdov. V súčasnosti je pôdny kryt výrazne narušený a v 
nižších polohách je úplne obnažené skalné podložie, na ktorom sa ešte nachádzajú nestabilné vrstvy pôdy 
a skál. Príslušníci Strediska lavínovej prevencie následne pracovali na vyhodnotení GPS meraní zosuvov 
a riešení situácie vo Vrátnej a tiež na návrhu opatrení a možnosti včasného varovania pred podobnou 
situáciou. 
 
 
5.6.2.6.  Pretek „Bokami Západných Tatier 2014“ 
 
     V dňoch 21.-23. marca 2014 sa konali najväčšie slovenské skialpinistické preteky. Príslušníci 
Strediska lavínovej prevencie posudzovali lavínové svahy v oblasti, kde sa preteky konali. Zjazdy aj 
výstupy križovali niekoľko lavínových svahov, ktoré bolo potrebné zabezpečiť tak, aby pretekári mohli 
bezpečne absolvovať trojdňový pretek. Následné príslušníci SLP spolu s príslušníkmi ostatných 
oblastných  stredísk zabezpečovali asistenciu a posudzovanie svahov aj počas konania pretekov. 
 
 
5.6.2.7.  Pátracia akcia Otrhance, Západné Tatry (využitie GPS a GIS) 
 
     Počas troch dní 8. až 10. augusta 2014 sa v Západných Tatrách, hlavne v Račkovej a Jamnickej 
doline, uskutočnila veľká pátracia akcia po 59-ročnom Holanďanovi. V priebehu akcie sa na pátranie 
okrem vrtuľníka použili aj geoinformačné technológie. Viacerí príslušníci HZS zaznamenávali svoj 
pohyb v technicky obtiažnom a neprehľadnom teréne pomocou prístrojov GPS. Aj pátracie psi boli 
vybavené systémom GPS Astro, ktoré umožňovali ich psovodom v reálnom čase sledovať ich pohyb. V 
závere dňa všetky zaznamenané údaje príslušníci SLP zozbierali vytvorili mapy prehľadaných území. 
Prehľadávané územie v tejto lokalite Západných Tatier je rozľahlé, s mnohými rázsochami, žľabmi a 
kotlami. Spracované mapové podklady slúžili veliteľovi zásahu na koordináciu prác. Podľa nich stanovil 
priestory na prepátranie na nasledujúci deň tak, aby sa zbytočne neprehľadávali územia viackrát alebo 
aby sa nezabudlo na ich niektorú časť. 
 
 
5.6.2.8.  Mobilná aplikácia Snowsafe 
 
     Príslušníci SLP v priebehu zimnej sezóny 2013/2014 začali testovať systém Snowsafe – mobilnú 
aplikáciu, ktorá poskytuje lavínové informácie z alpských krajín. Do aplikácie boli pridané slovenské 
pohoria, pre ktoré sú vydávané lavínové správy, a tak mohol byť systém otestovaný a pripravený do 
ostrej prevádzky od zimnej sezóny 2014/2015. 
 
 
5.6.2.9.  Súťaž „Záchrana 2014“  
 
     Príslušníci SLP pre účastníkov súťaže Záchrana 2014, ktorá sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách, 
pripravili nočnú súťažnú úlohu vo vyhľadávaní osôb s lavínovým vyhľadávacím prístrojom.  
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5.6.2.10.  Inštalácia a servis digitálnych meteorologický snímačov  
 
     V júni 2014 bol pri Sliezskom dome osadený senzor, ktorý umožňuje pravidelné merania teploty 
vzduchu, rosného bodu a vlhkosti. Pravidelné údaje pomôžu pri určovaní stupňa lavínového 
nebezpečenstva nielen v tejto lokalite ale i vo Vysokých Tatrách. Aktuálne údaje sú dostupné pre 
príslušníkov HZS a tiež aj pre verejnosť prostredníctvom internetu. Stredisko lavínovej prevencie už od 
roku 1972 systematicky monitoruje teplotu vzduchu v horských oblastiach. Pôvodne sa údaje merali 
pomocou starých termografov. Pri týchto prístrojoch sa namerané teploty vzduchu zaznamenávajú na 
papier. Termograf je v podstate  mechanický stroj, ktorý otáča valcom, na ktorom je papier. Na tento 
papier potom ručička namočená v atramente zaznamenáva priebeh teplôt. Temografy bolo potrebné 
pravidelne (raz do týždňa) natáčať a záznam pracne vyčíslovať. Termografy sa vymenili za moderné 
digitálne senzory, ktoré sú oveľa presnejšie a ich kapacita pamäte je neporovnateľná. Senzory sú 
umiestené v profile Chopku a na Príslope v Západných Tatrách, kde monitorujú aj teplotu na rozhraní 
snehu a pôdy. Senzory merajú v 10 minútovom intervale a sťahovanie údajov prebieha raz za 2,5 
mesiaca. 
 
 
5.6.2.11.  Preklad slovníka Európskej asociácie lavínových služieb do slovenčiny 
 
     Na internetovej stránke Európskych lavínových služieb EAWS (European Avalanche Warning 
Services) pribudla užitočná pomôcka pre všetkých, ktorí sledujú lavínovú problematiku a počasie na 
horách nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Zjednotením najčastejšie používaných pojmov v 
tejto oblasti vznikol unikátny slovník, ktorý ponúka jazykové ekvivalenty týchto pojmov v ôsmych 
jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom, katalánskom, slovenskom a 
rumunskom). Príslušníci SLP sa podieľali na preklade slovníka do slovenčiny a spresnení viacerých 
definícii a pojmov. 
 
 
      
5.6.3.  Metodická činnosť    
 
     Príslušníci Strediska lavínovej prevencie v roku 2014 zabezpečili teoretické aj praktické vedenie a 
spoluprácu v oblasti lavínovej problematiky, topografie a meteorológie na metodických a vzdelávacích 
akciách Horskej záchrannej služby organizovanými Školiacim strediskom.   
 
 
      
5.6.4.     Publikačná a prednášková činnosť 
    
   Odborné články  

� Haegeli, P., Falk M., Procter E., Zweifel B., Jarry F., Logan S., Kronholm K., Biskupič M., 
Brugger H.,:The effectiveness of avalanche airbags. Resuscitation, Volume 85, Issue 9, 
September 2014, Pages 1197-1203, 

� Haegeli, P., Falk M., Procter E., Zweifel B., Jarry F., Logan S., Kronholm K., Biskupič M., 
Brugger H.,: An Up-to-Date Perspective on the Effectiveness of Avalanche Airbags, The 
avalanche review, vol. 33, No. 1, september 2014, 

� Haegeli, P., Falk M., Procter E., Zweifel B., Jarry F., Logan S., Kronholm K., Biskupič M., 
Brugger H.,: Die Wirksamkeit des Lawinenairbags, Bergundsteigen 02/2014, 

� Biskupič M., Lizuch M., Richnavský J., Kyzek F.,  Žiak I.,: Remote and real time avalanche 
monitoring with Wi-Fi , conference proceedings of International Snow Science Workshop 
Grenoble - Chamonix Mont-Blanc,  
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� Chrustek P., Swierk M., Biskupič M.,: Snow avalanche hazard mapping for different frequency 
scenarios, the case of the Tatra Mts., Western Carpathians, conference proceedings of 
International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc. 

 
Populárno-náučné publikácie  

� Chromec T., Kyzek F., Richnavský J., Biskupič M., Lizuch M.: „Lavínový batoh pomáha“, 
Snow 77, 

� Biskupič M., Richnavský J., Milan L., Klocok L.: “Tragédie v Nízkych Tatrách“, Snow 81,  
� Lizuch M.: „Neštestí na Prostředním grúni“, Snow 80, 
� Žiak I., Richnavský J., Lizuch M.:  „Lavinové neštestí  Svištový štít 26.2.2013“, Snow 79, 
� Biskupič M., Lizuch M., Kyzek F., Kořínek J.: „Šťastný koniec v Jasnej“, JAMESÁK, 
� Richnavský J., Biskupič M., Žiak I.: „Smutný marec vo Vajskovskej doline“, JAMESÁK, 
� Lizuch M., Richnavský J., Kyzek F., Polčák N.: „40 rokov od jednej z najväčších lavínových 

tragédií na Slovensku“, Blog laviny.sk – následne prevzaté na rôzne blogy a do slovenských 
denníkov a časopisov, 

� Richnavský J., Lizuch M.: „90 rokov od najväčšej lavínovej tragédie na Slovensku“, Blog 
laviny.sk – následne prevzaté na rôzne blogy a do slovenských denníkov a časopisov, 

� Biskupič M., Kyzek F., Lizuch M.: „Ako správne čítať lavínovku“, Horolezec,  
� Biskupič M., Richnavský J., Lizuch M.: „Aktuálne meteorologické informácie z Tatier“, 

TATRY.  
 
Posterové príspevky 

� Biskupič M., Richnavský J., Milan Lizuch M., Filip Kyzek F.,  Žiak I., (2013) Remote and real time 
avalanche monitoring with WI-FI, International Snow Science Workshop, Grenoble,  16 - 21. September 
21 - 28,. 

 
Prezentácie 

� Biskupič M., Lizuch M.: Slush avalanches with high consequences, IKAR – CISA , Bol; Chorvátsko 16 - 
19. Október,  

� Biskupič M., Lizuch M., Richnavský J., Kyzek F.,  Žiak I.: Tri rôzne druhy lavínových batohov, Pelikánov 
seminár,, Tatranská Lomnica 26 – 27 November.  
 

 
 
5.6.5.     Medzinárodné kontakty a konferencie 
 

� 100 rokov meteorologických meraní na Haly Gansenicovej, Poľsko - Zakopané 
      Dňa 1. decembra 1913 sa začali pravidelné meteorologické merania na Haly Gansenicovej pod 
Kasprovým vrchom na poľskej strane Tatier. Toto významné výročie si poľský Hydrometeorologický 
ústav (IMGW) pripomenul na konferencii ”100 rokov meteorologických meraní na Haly Gansenicovej”, 
ktorá sa uskutočnila 4. novembra 2013 v Zakopanom. Príslušníci SLP sa na uvedenej konferencii 
zúčastnili. 
 

� Pracovné stretnutie ESA IAP, Davos, Švajčiarsko 
     V dňoch 11.–12. októbra 2014 sa konalo pracovné stretnutie organizované Európskou vesmírnou 
agentúrou (ESA), Švajčiarskym inštitútom pre výskum snehu a lavín (SLF) a Nórskym geotechnickým 
inštitútom (NGI). V Davose sa diskutovalo na tému vylepšenia lavínových predpovedí pomocou 
diaľkového prieskumu Zeme. Príslušníci Strediska lavínovej prevencie rozbiehajú projekt mapovania 
lavín pomocou družicových snímok s veľmi vysokým rozlíšením. Cieľom projektu je automaticky 
detekovať lavínové nánosy a následne aktualizovať lavínový kataster. 
 

� Vysokohorská medicína, fyziológia a horská urgentná medicína Bolzano 2014, Bolzano, 
Taliansko 
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     Koncom mája 2014 sa v juhotirolskom Bolzane konal už 10. svetový kongres zameraný na 
vysokohorskú medicínu. Hlavnou témou bola „hypoxia a chlad – od vedy ku liečbe“. Kongres prebehol 
pod patronátom Medzinárodnej spoločnosti pre horskú medicínu (ISMM), Inštitútu pre horskú medicínu 
EURAC – IMEM) a Medzinárodnej komisie pre horskú záchranu (IKAR). Viac ako 600 delegátov z 
vyše 30 krajín sa zaoberalo najnovšími poznatkami z horskej medicíny a tým ako ich čo najefektívnejšie 
uplatniť v praxi. Veľmi dôležitou témou boli lavínové nehody a nimi spojená hypotermia. Na stretnutí 
prednášalo viacero uznávaných odborníkov a záchranárov z praxe. Slovensko malo tiež svoje zastúpenie. 
Za Horskú záchrannú službu sa kongresu zúčastnili MUDr. Ladislav Kostrusz spolu s Mgr. Marekom 
Biskupičom, Bc. Petrom Nemcom a Mgr. Jánom Kostkom. Množstvo nových užitočných informácií a 
postupov bude prenášaných do praxe tak, aby boli prínosom pre pacienta. 
 

� Stretnutie pracovnej skupiny Európskej asociácie lavínových služieb (EAWS WG Meeting), 
Trento, Taliansko 

     Dňa 8. júla 2014 sa v talianskom Trente stretla pracovná skupina Európskych lavínových služieb, 
ktorej sa zúčastnili aj dvaja príslušníci Strediska lavínovej prevencie HZS. Každoročné pravidelné 
Pracovné stretnutie, ktoré sa koná pravidelne každý rok, opäť poskytlo možnosť pre riešenie mnohých 
odborných, metodických a hlavne aktuálnych problémov lavínových služieb.  
 
 
 
 
5.7      Činnosť Školiaceho strediska  
 
     Odbornú spôsobilosť príslušníkov - záchranárov zabezpečuje Horská záchranná služba 
prostredníctvom Školiaceho strediska a inštruktorov z jednotlivých oblastných stredísk. Školiace 
stredisko Horskej záchrannej služby pracovalo v zložení: 

 
 mjr. Mgr. Ján Kostka          riaditeľ Školiaceho strediska 
 kpt. Bc. Ivan  Krajčír               záchranár – špecialista pre metodiku 
 npor. Bc. Martin Kupčo                  záchranár – špecialista pre rádiovú a spojovaciu technika 
 npor. Bc. Ján Žiška                        záchranár - špecialista pre kynológiu 
 kpt. RNDr. Ivan Račko               záchranár - špecialista pre speleológiu 
 npor. Mgr. Zuzana Daxnerová       odborný referent pre administratívne činnosti 
 MUDr. Ladislav Kotrusz      lekár – garant  
 

     Školiace stredisko Horskej záchrannej služby sa koncom mája 2014 presťahovalo z prenajatého 
objektu v Bystrej do objektu v správe HZS v Liptovskom Hrádku, Dr. J. Gašperíka č. 598. Kancelária 
odborného referenta pre administratívne činnosti zostala v pôvodnom prenajatom objekte v Bystrej.  
  
 
 
5.7.1   Prehľad školení 
 
     Školiace stredisko zabezpečovalo špecializovanú prípravu, skúšky, školenia a preskúšania v roku 
2014 podľa schváleného plánu. Činnosť školiaceho strediska bola zameraná na: 
 

� špecializovanú prípravu a školenia organizované pre príslušníkov HZS, 
� špecializovanú prípravu a školenia pre dobrovoľných záchranárov (písomná dohoda s HZS), 
� špecializovanú prípravu a školenia pre členov občianskych združení, 
� špecializovanú prípravu a školenia pre iné subjekty, 
� nácvik všetkých druhov záchranných akcií v jednotlivých oblastných strediskách HZS, 
� odborné hodnotenie účastníkov výberových konaní na pracovnú pozíciu – záchranár. 
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     Uvedené aktivity boli Školiacim strediskom realizované v zmysle platnej legislatívy, t.j. zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov., Vyhlášky MV SR č. 23/2006 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov a Skúšobného poriadku Horskej záchrannej  služby. 
    
     Podľa  § 16a – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2006 zákona č. 524/2002 Z.z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný 
doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31.12.2005, bola povinná zúčastniť sa školenia 
a absolvovať preskúšanie podľa uvedeného zákona prvýkrát do 31.12.2007, inak stratí odbornú 
spôsobilosť. Podľa Skúšobného poriadku Horskej záchrannej služby proces obnovenia odbornej 
spôsobilosti nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov. Rok 2014 nebol v zmysle platnej legislatívy rokom 
obnovovania odbornej spôsobilosti.  
 
     V Školiacom stredisku už viac rokov pretrváva nedostatok školiteľov, je nevyhnutné zvýšiť ich počet 
minimálne o dvoch tak, aby sa úroveň vzdelávania v Horskej záchrannej službe udržiavala na 
štandardnej úrovni. Táto potreba vyplýva aj zo skutočnosti, že školitelia Školiaceho strediska čoraz 
častejšie na požiadanie iných subjektov (Policajný zbor SR, Hasičský a záchranný zbor, vysoké školy) 
vykonávajú školenia rôznych druhov a foriem nad rámec schváleného plánu.  
   
     Prehľad o vykonaných školeniach a preškoleniach a počte hodín školiteľov Školiaceho strediska  
a inštruktorov uvádzame v nasledovných tabuľkách. 
 
 
5.7.1.1   Špecializovaná príprava a školenia organizované pre príslušníkov HZS 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

5) Kondičná a technická previerka, školenie 
a preskúšanie,   PZČ – letná časť,  
Popradské Pleso, 13.-15.10. 2014   
HORO., KTP, TTP, OBP, OZA IMPROV, ZPSL, LAV, 
ZDRAV, skúšky 

 
2 

 
1 

 
44,0 

  

6) Kondičná a technická previerka, školenie 
a preskúšanie,  PZČ – zimná časť  
Nízke Tatry - Jasná,  9. -11. 12 . 2014    
KTP, OBP, OZA, IMPROV,  ZPSL, LAV, ZDRAV, 
RDST, skúšky 

 
1 

 
1 

 
20,5 

 

 
2 

 
41 

CELKOM 3 2 64,5 2 41 
PZČ – pozemná záchranná činnosť 
HORO – horolezectvo 
KTP – kondično-technická previerka 
TTP – technicko-transportné prostriedky 
OBP – ochranné bezpečnostné prostriedky 
OZA – organizácia záchrannej akcie 
IMPROV – improvizácia pri záchrannej akcii 
ZPSL – záchrana pomocou statických lán, navijak 
LAV – problematika lavín 
ZDRAV – zdravoveda 
RDST – rádiová a spojovacia technika 
 
     Školenie a preskúšanie pre pozemnú záchrannú činnosť bolo individuálne realizované pre príslušníka 
oblastného strediska Nízke Tatry - npor. Romana Bencúra, ktorý bol dlhodobo práceneschopný. 
Preskúšanie bolo nutné vykonať z dôvodu obnovenia odbornej spôsobilosti na výkon služobnej činnosti 
záchranára. 
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5.7.1.2   Špecializovaná príprava a školenia príslušníkov HZS na vrtuľník MI 171, ATE 109 K2 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

 
Počet 

inštrukto
rov 

 

 
Počet 
hodín 

inštrukto
rov 

 
Počet 

školiteľov 
iných 

subjektov 
 

Počet 
hodín 

školiteľo
v iných 

subjekto
v 

1) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou  
príslušníci HZS – VT, SR,  2. -4. 4. 2014   
ZLZ, TP, NV, PŽ,  NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky  

 
2 

 
24 

 
18 

 
1 

 
9 

  

2) Kondičná a technická previerka, 
špecializovaná príprava a skúška  - Záchranná  
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – VT,  3. -4.4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky 

 
1 

 
1 

 
18 

 
 

   

3) Kondičná a technická previerka,   
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – VT,  8.- 10. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA,  skúšky 

 
1 

 
15 

 
27 

    

4) Kondičná a technická previerka, 
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná  
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – VT, NT,  8. -9. 4.2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA,  skúšky 

 
2 

 
2 

 
36 

    

5) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – NT,  9. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA,  skúšky 

 
2 

 
11 

 
18 

    

6) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – VF,  22. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky 

 
2 

 
8 

 
18 

    

7) Kondičná technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná  
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – VF, MF, 22.- 23. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky 

 
2 

 
2 

 
36 

    

8) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS –MF,  23. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA,  skúšky 

 
2 

 
11 

 
18 

    

9) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – SR,  24. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky 

 
1 

 
9 

 
9 

 
1 

 
9 
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10) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná  činnosť 
pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
príslušníci HZS – SR,  13. 5. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, 
PODVES, NZA, skúšky 

 
1 

 
5 

 
9 

    

1) Preškolenie Agusta K109 K2  
ATE, Vysoké Tatry-Poprad, 16.-20.6.2014 
definícia a metodiky (opretie, podves, záves, 
naviják), normálne a núdzové postupy, 
inštruktážny film, pohyb  okolo vrtuľníka, 
navádzanie, návestia, nastupovanie 
a vystupovanie, núdzové východy,  praktický 
výstup a nástup na palubu navijakom na Aguste, 
ukážka použitia evakuačných prostriedkov 

 
 

 
 

77 

    
 

3 

 
 

15 

2) Preškolenie Agusta K109 K2  
ATE, Vysoké Tatry-Poprad, 4.8., 13.8.2014  
definícia a metodiky (opretie, podves, záves, 
naviják), normálne a núdzové postupy, 
inštruktážny film, pohyb  okolo vrtuľníka, 
navádzanie, návestia, nastupovanie 
a vystupovanie, núdzové východy,  praktický 
výstup a nástup na palubu navijakom na Aguste, 
ukážka použitia evakuačných prostriedkov 

  
 

10 

   
 

 
 

2 

 
 

6 

CELKOM 16 175 207 2 18 5 21 
ZLZ – zásady leteckej záchrany v horských oblastiach 
TP – transportné prostriedky 
NV – navádzanie vrtuľníka 
PŽ – práca s palubným žeriavom 
NVvŠT – nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie  
ZST – zlaňovanie a samoistenie na trenažéri 
ZzV – zlaňovanie z visu vrtuľníka 
PODVES – práca s vrtuľníkom v podvese 
NZA – nácvik záchranných akcií v teréne 
 
     Špecializovaná príprava, skúšky, školenie a preskúšanie  leteckej záchrany sa konalo v zmysle 
letového plánu na rok 2014 v jednotlivých oblastných strediskách HZS v spolupráci s Leteckým útvarom 
Ministerstva vnútra SR a ATE s.r.o. Poprad. V roku 2014 sa spolupráca, komunikácia a súčinnosť 
s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR výrazne zlepšila, najmä v oblasti poskytovanej techniky a 
priestoru na výcvik v rámci plánovaných letových hodín počas roka. 
     Spolu bolo realizovaných 12 špecializovaných príprav a školení pre 175 príslušníkov – záchranárov 
Horskej záchrannej služby. Deväť školení sa realizovalo v mesiaci apríl, jedno školenie a preskúšanie sa 
realizovalo v mesiaci máj.  
     V mesiaci máj sa uskutočnilo aj plánované školenie a preskúšanie prevádzkovateľom Air Transport 
Europe s.r.o. Poprad na vrtuľník Agusta 109 K2. Prevádzkovateľ poskytol aj náhradný termín v mesiaci 
august. V riadnom termíne bolo preškolených 77 príslušníkov, v náhradnom termíne 10 príslušníkov.  
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5.7.1.3   Sústredenia metodikov oblastných stredísk HZS 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

      
CELKOM 0 0 0 0 0 

 
     Pre maximálne vyťaženie príslušníkov Školiaceho strediska sa v roku 2014 sústredenie metodikov 
oblastných stredísk HZS neuskutočnilo. Metodici oblastných stredísk boli počas roka priebežne 
usmerňovaní prostredníctvom pokynov a usmernení riaditeľa Školiaceho strediska. 
 
 
5.7.1.4  Špecializovaná príprava a školenia pre dobrovoľných záchranárov (písomná dohoda s HZS) 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

1) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška ZZČ – zimná časť 
Popradské pleso, 17.-22. 2. 2014   
HORO, KTP, TTP, OBP, OZA IMPROV, ZPSL, LAV, 
ZDRAV, RDST, skúšky 

 
2 

 
29 

 
114 

 
5 

 
285 

1)Kondičná a technická previerka, školenie 
a preskúšanie ZZČ – zimná časť   
Nízke Tatry,  21.-23. 3. 2014   
HORO., KTP, TTP, OBP, OZA IMPROV, ZPSL, LAV, 
ZDRAV, RDST, skúšky 

 
2 

 
13 

 
44 

  

2) Kondičná a technická previerka,   
školenie a preskúšanie ZZČ – letná časť   
Nízke Tatry – Jánska dolina, 13.-15. 6. 2014   
HORO., KTP, TaOT, OBP, OZA MKŽ, ZPSL, LZSH, 
HNZPE, METEO, OP, ZDRAV, RDST, IZS, ZnSHŠ, 
skúšky 

 
2 
 

 
4 

 
44 

  

1) Kondičná a technická previerka,  
školenie a skúšky  PZČ – zimná časť   
Nízke Tatry – Jasná, 21.-23. 3. 2014  
KTP, TTP, OBP, OZA, IMPROV, ZPSL, LAV, 
ZDRAV, RDST, skúšky 

 
3 

 
2 

 
43,5 

  

2) Kondičná a technická previerka, 
školenie a preskúšanie PZČ – zimná časť   
NT – Jánska dolina 14. - 15. 6. 2014   
HORO, KTP, OBP, OZA, IMPROV, ZPSL, TTP,  
ZDRAV, skúšky 

 
2 
 

 
1 

 
29 

  

3) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška PZČ - letná časť  
Popradské Pleso, 13. -18. 10. 2014  
HORO, KTP, TTP, OBP, OZA, IMPROV, ZPSL,  
ZDRAV, skúšky 

 
2 

 
21 

 
112 

 
4 

 
176 

4) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška  PZČ – letná časť 
Kubínska hoľa,  20. - 25.10. 2014   
HORO, KTP, TTP, OBP, OZA, IMPROV, ZPSL, 
ZDRAV, skúšky 

 
2 

 
15 

 
112 

 
3 

 
120 

2) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná  činnosť 

 
 

 
1 
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pomocou vrtuľníka lanovou technikou 
HZS VT – DZ,  3. -4. 4. 2014 
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV, PODVES, 
NZA,  skúšky 
1) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati  
Oščadnica Veľká Rača, 11.1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
3 

 
11 

 
33 

  

2) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Levočská dolina, 10.–12. 1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
2 

 
36 

 
1 

 
22 

4) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Štrbské Pleso, 17.–19. 1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
4 

 
1 

 
92 

 

  

7) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Oščadnica Veľká Rača, 12. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
3 

 
11 

 

 
2 

 
6 

8) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Liptovský Hrádok – Jasná, 12. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA,  NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
3 

 
16 

 
33 

  

10) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška  - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Liptovský Hrádok,  12. -14. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
2 

 
72 

  

12) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Polomka,  15. –17. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
1 

 
72 

  

13) Kondičná a technická previerka, 
 školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Zverovka, 19. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
10 

 
22 

 
1 

 
11 

15) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Zverovka, 19. - 21. 12.  2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
6 

 
72 

 
1 

 
36 

CELKOM 35 138 941,5 17 656 
ZZČ – základná záchranná činnosť 
MKŽ – materiál, kontrola, životnosť 
LZSH – letecká záchrana a história 
TaOT – topografia a orientácia v teréne 
IZS – integrovaný záchranný systém 
METEO – meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom 
HNZPE – horské nešťastia – záchranár, právo a etika 
ZnSHŠ – záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika 
OP – ochrana prírody 
ZLZ – zásady leteckej záchrany v horských oblastiach 
TP – transportné prostriedky pod vrtuľník 
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     Špecializovaná príprava, skúšky a preskúšania boli organizované pre dobrovoľných záchranárov, ktorí 
sa podieľajú na záchrannej činnosti na základe písomnej dohody s Horskou záchrannou službou podľa 
zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.  
     Vo februári 2014 bola ukončená špecializovaná príprava a skúšky základnej záchrannej činnosti pre 
nových zmluvných dobrovoľných záchranárov (spolu 29), ktorí skúšky úspešne absolvovali a získali tak 
odbornú spôsobilosť pre tento druh záchrannej činnosti, čo je podmienkou na získanie jednotlivých 
druhov záchranných činností podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra 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. Zároveň boli navrhnutí na absolvovanie odbornej spôsobilosti pre pozemnú 
záchrannú činnosť. Špecializovaná príprava a skúšky pozemnej záchrannej činnosti sa uskutočnili v 
mesiaci október a vybraní zmluvní dobrovoľní záchranári boli doplnení o ďalších, ktorí mali ukončenú 
odbornú spôsobilosť pre základnú záchrannú činnosť už predchádzajúcom období. Spolu získalo 
odbornú spôsobilosť pre pozemnú záchrannú činnosť 36 zmluvných dobrovoľných záchranárov.     
     V spolupráci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR sa v mesiaci apríl realizovala plánovaná 
špecializovaná príprava a skúšky pre záchrannú  činnosť pomocou vrtuľníka lanovou  technikou.  
     V roku 2014 sa realizovali aj špecializovaná príprava, skúšky a preskúšania záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati (spolu 9), z toho bolo organizovaných základných školení 5 (Levočské vrchy, Zverovka, 
Štrbské pleso, Liptovský Hrádok, Polomka) a preškolení 4 (Zverovka, Liptovský Hrádok, Veľká Rača – 
Očšadnica – 2x). Spolu získalo odbornú spôsobilosť pre záchrannú činnosť na lyžiarskej trati resp. si 
obnovilo odbornú spôsobilosť 52 zmluvných dobrovoľných záchranárov.          
 
 
5.7.1.5   Špecializovaná príprava a školenia pre členov občianskych združení 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

8) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Liptovský Hrádok – Jasná,  12.12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

  
3 

   

CELKOM 0 3 0 0 0 
 
     Pre troch členov občianskeho združenia Pieninského národného parku bolo vykonané školenie 
a preskúšanie pre záchrannú činnosť na lyžiarskej trati v zmysle platnej legislatívy a na základe ich 
požiadaviek. 
     Vzhľadom na ukončenie zmlúv o spolupráci s občianskymi združeniami sa tieto aktivity uskutočnili na 
základe objednávky a v zmysle platného cenníka  činností HZS.  
 
 
5.7.1.6 Špecializovaná príprava a školenia organizované pre iné subjekty 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

1) Školenie PZČ – zimná časť   
záchranári z Grécka, 24.-30.1.2014   
HORO., KTP, TTP, OBP, OZA, IMPROV, ZPSL, 
LAV, ZDRAV, RDST, skúšky  

 
2 

 
5 

 
76 

 
1 
 

 
68 

1) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 

 
 

 
2 
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lyžiarskej trati 
Oščadnica - Veľká Rača, 11.1.2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 
2) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Levočská dolina, 10.–12.1.2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
8 

  
 

 

3) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati  
Tále, 14. 1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
1 

 
11. 

  

4) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Štrbské Pleso, 17.-9.1.2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
16 

   

5) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Štrbské Pleso, 18. 1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
1 

 
22 

  

6) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Lučivná, 16.1. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
5 

 
11 

  

7) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Oščadnica -Veľká Rača, 12. 12.  2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
2 

 
 

  

8) Kondičná a technická previerka, školenie 
a preskúšanie, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati, 
Liptovský Hrádok – Jasná, 12. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
1 

 
 

  

9) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Oščadnica -Veľká Rača,  12. –14. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
3 

 
36 

 
1 

 
36 

10) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Liptovský Hrádok, 12. – 14.12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
2 

  
 

 

11) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie  -  Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Polomka,  15. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
2 

 
5 

 
22 

  

12) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Polomka,  15. –17. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
 

 
4 

 
 

  

13) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Západné Tatry, 19. 12. 2014  
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

  
6 
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14) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie - Záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati 
Salamander, 19. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
4 

 
11 

  

15) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Zverovka, 19. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

  
3 

   

16) Kondičná a technická previerka,  
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná 
činnosť na lyžiarskej trati 
Tatranská Lomnica,  17. -19. 12. 2014 
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky 

 
1 

 
4 

 
2 

 
2 
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CELKOM 11 72 191 4 146 
     
     Špecializovaná príprava, skúšky a preskúšania boli v roku 2014 realizované na základe požiadaviek a 
objednávok od prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk (spolu 17) a boli fakturované v zmysle platného 
cenníka činností HZS. 
     V mesiaci január sa na žiadosť Gréckej záchrannej služby realizovala na Popradskom plese a 
v oblastnom stredisku Vysoké Tatry špecializovaná príprava na pozemnú záchrannú činnosť pre piatich 
gréckych záchranárov. Príprava bola zameraná na záchrannú činnosť v zimných podmienkach. 
     Ostatnú špecializovanú prípravu a školenia pre záchrannú činnosť na lyžiarskej trati absolvovalo 
spolu 67 osôb a boli realizované v lyžiarskych strediskách Veľká Rača Oščadnica, Levočská dolina, 
Tále, Liptovský Hrádok, Štrbské pleso, Salamander, Polomka, Lučivná, Zverovka a Tatranská Lomnica. 
 
 
 
5.7.1 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska 

  v oblasti speleológie 
 
 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

1) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie – JZČ  
Nízke Tatry – Jasná,  9. -12. 5. 2014 
OV, BZ, JT, ZM, KRAS, VYS, TKZČ, TIZČ, 
ZPPP, PvP, skúšky 

 
1 
 

 
13 

 

 
28,5 

 
2 

 
57 

2) Kondičná a technická previerka,  
školenie a preskúšanie – JZČ 
Nízke Tatry – Jasná, 28. 9. 2014 
OV, BZ, JT, ZM, KRAS, VYS, TKZČ, TIZČ, 
ZPPP, TZA, PvP, skúšky 

 
1 
 

 
1 
 

 
28,5 

 
2 

 
57 

CELKOM 2 14 57,0 4 114 
OV – osobný výstroj a osobná výzbroj 
BZ – bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni  
JT – jednolanová technika, práca na lane 
ZM –  záchranný materiál 
KRAS – krasológia 
VYS – vystrojovanie priepasti 
TKZČ – technika kolektívnej záchrannej činnosti 
TIZČ – technika individuálnej záchrannej činnosti 
ZPPP – zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 
TZA – taktika záchrannej akcie 
PvP –  prežitie v podzemí 
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     Podľa schváleného plánu na rok 2014 a v zmysle platnej legislatívy sa  uskutočnili školenia 
a preskúšania pre odbornú spôsobilosť na jaskynnú záchrannú činnosť. 
 
     V dňoch 9.5.-12.5.2014 sa uskutočnilo v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách školenie a 
preskúšanie záchranárov a inštruktorov pre jaskynnú záchrannú činnosť. Školenie sa realizovalo v súlade 
s Vyhláškou MV SR č. 23/2006 v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.544/2002 Z.z. o 
Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Školenia sa zúčastnilo 9 príslušníkov jaskynnej 
záchrannej skupiny a 3 inštruktori. Účastníci preukázali potrebné teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti a úspešne si obnovili odbornú spôsobilosť  pre jaskynnú záchrannú činnosť o 24 mesiacov.  
 
     V dňoch 27.-28.9.2014 za účasti členov skúšobnej komisie sa uskutočnilo dokončenie školenia 
a preskúšania na obnovu odbornej spôsobilosti pre jaskynnú záchrannú činnosť por. Eduarda Liptáka.  
 
     V oblasti speleológie realizoval špecialista pre túto oblasť ďalšie nasledovné aktivity. 
 
     V dňoch 28.-30.4.2014 sa uskutočnilo cvičenie pyrotechnikov – záchranárov jaskynnej záchrannej 
skupiny HZS. Aktivity sa uskutočnili dňa 28.4.2014 v novoobjavených častiach jaskyne Okno 
v Demänovskej doline, dňa 29.4.2014  v koncových častiach Štefanovej jaskyne v Demänovskej doline 
a dňa 30.4.2014  na povrchu na strelnici Policajného zboru Ministerstva vnútra SR v Háji v Liptovskom 
Mikuláši. Uskutočnilo sa náročné cvičenie v jaskynnom prostredí s plazivkami v nepríjemných úžinách, 
okrem iného jeho cieľom bolo spriechodnenie ťažko priechodných úsekov pre prípad možnej záchrannej 
akcie.  
 
     V dňoch 20.-22.6.2014 sa uskutočnilo cvičenie pyrotechnikov - záchranárov jaskynnej záchrannej 
skupiny HZS. Aktivity sa uskutočnili Hájskej doline. Cvičenie bolo vykonané v úžinách a jeho cieľom 
bolo okrem iného spriechodnenie ťažkých úsekov pre prípad možnej záchrannej akcie a ďalších 
speleologických aktivít.  
 
     V dňoch od 23.-25.6.2014 sa uskutočnilo v Slovenskom krase cvičenie jaskynnej záchrannej skupiny 
HZS. Cvičenie sa realizovalo v spolupráci s Klubom športovej speleológie Háj a Slovenskou 
speleologickou spoločnosťou. Prvý deň sa na Dolnom vrchu uskutočnilo vystrojenie a zdolanie priepasti 
Oriáš (Obrovská priepasť-100 m hlboká) so zhodnotením prípadného postupu a potreby materiálu počas 
ostrej záchrannej akcie. Nasledujúci deň sa uskutočnila rekognoskácia nových časti priepasti Veľká 
Bikfa (147 metrov hlbokej) na Silickej planine. Zároveň sa uskutočnilo precvičenie záchranných techník 
s transportom pacienta vertikálnymi časťami. V tomto prípade je nutné konštatovať, že aj napriek šiestim 
náhradným zdrojom k akumulátorovej vŕtačke zapožičaným z oblastných stredísk je efektívna záchranná 
činnosť v jaskynnom prostredí nemysliteľná. Akumulátorové zdroje nedržia kapacitu, je nevyhnutné pre 
jaskynnú záchrannú činnosť zakúpiť materiál podľa predložených požiadaviek. 
 
     Špecialista pre speleológiu pripravil štyroch záchranárov HZS pre účasť na cvičení jaskynnej 
záchrany, ktoré sa realizovalo v poľských Tatrách. Cvičenie sa uskutočnilo pod vedením TOPR v dňoch 
27.-29.6.2014 v Zakopanom (Poľsko). 
 
     V dňoch 30.7.- 3.8.2014 sa v Malužinej uskutočnilo cvičenie členov jaskynnej záchrannej skupiny 
HZS. Cvičenie sa uskutočnilo v rámci 55. Jaskyniarskeho týždňa SSS. Počas podujatia Horská záchranná 
služba okrem iného zabezpečovala bezpečnosť účastníkov a realizovala rekognoskáciu povrchových 
a podzemných krasových javov Nízkych a Západných Tatier. Členovia jaskynnej záchrannej skupiny 
dohliadali na vystrojenie niektorých lokalít lanami: Malužinská jaskyňa, PIU - Tichá jaskyňa, Brtkovica, 
jaskyňa v Hybskej tiesňave a Pustá jaskyňa. V rámci podujatia sa uskutočnili aj pyrotechnické činnosti 
v novoobjavenej jaskyni vo Vernarskom krase.  
 
     Dňa 22.8.2014 bola vykonaná záchranná akcia v jaskyni Domica - Čertová diera. Postihnutý 
jaskyniar sa nachádzal v jaskyni s poranenou dolnou končatinou a mal silné bolesti. Zranenia si spôsobil 
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po páde z asi 5 metrov vysokého sintrového prahu neďaleko od vchodu. S dostupným vybavením 
privolaného HaZZ nebolo možné zraneného vyprostiť z jaskyne. Horská záchranná služba požiadala 
o súčinnosť vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (ďalej len „VZZS“) a o transport pre záchranárov. 
O 15:15 hod. bol postihnutý na povrchu a o 15:20 hod. bol preložený na nosidlá VZZS a následne 
prevezený vrtuľníkom do zdravotníckeho zariadenia.  
 
     V dňoch 5.-7.9.2014 sa uskutočnilo vo Vysokých Tatrách v Kolovej doline  cvičenie jaskynnej 
záchrannej skupiny HZS. Cvičenie bolo organizované v spolupráci so Speleoklubom Spišská Belá 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jeho cieľom bolo spoznávanie a zhodnotenie jaskynných 
priestorov pre prípad záchrannej akcie od vchodu do Nádejnej jaskyne a ďalej cez časť Marakana až do 
„prvého bivaku“ v jaskyni Javorinka.  
 
     V dňoch 19.-21.9.2014 sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pyrotechnikov - jaskynných 
záchranárov HZS a TOPR-u. Sedem záchranárov jaskynnej záchrannej skupiny HZS a dvaja záchranári z 
Poľska sa v prvý deň v rámci cvičenia podieľali na ukážkach v Zuberci, ktoré sa konali pri príležitosti 
osláv 60-teho výročia založenia záchrany v Západných Tatrách. Následne sa v Školiacom stredisku v 
Liptovskom Hrádku konala teoretická časť cvičenia a vzájomná výmena skúseností. Nasledujúce dva dni 
sa realizovalo špecializované zamestnanie pyrotechnikov -  záchranárov jaskynnej služby v teréne v 
okolí Vernára. 
 
     V dňoch 23.-25.9.2014 bolo organizované v Nízkych Tatrách cvičenie záchranárov jaskynnej 
záchrannej skupiny č.2. Počas cvičenia sa uskutočnili simulované záchranné akcie v Suchej jaskyni v 
Demänovskej doline a v jaskyni Zlomiská v Jánskej doline a cvičenia jednotlivých záchranných techník. 
  
     V dňoch 10.-12.10.2014 sa piati príslušníci, členovia jaskynnej záchrannej skupiny HZS, zúčastnili 
medzinárodného cvičenia jaskynnej záchrany krajín V4 v Maďarsku v Solymáre. Okrem maďarských 
záchranárov a záchranárov HZS sa cvičenia zúčastnili aj jaskynní záchranári z poľského TOPR-u, a 
jaskynní záchranári Speleologickej záchrannej služby Českej speleologickej spoločnosti. Hlavným 
zameraním cvičenia bolo použitie trhavín pri jaskynnej záchrane a prieskume jaskýň, managment 
zlomeniny dolnej končatiny, úľava od bolesti, trakcia stehennej kosti a praktické precvičenie záchrannej 
činnosti. Záchranári HZS prezentovali činnosť jaskynnej záchrany vo všetkých oblastiach a aktívne sa 
podieľali na simulovaných záchranných cvičeniach v Diabolskej jaskyni v Solymáre.  
 
     V dňoch 15.-17.10.2014 sa konalo cvičenie pyrotechnikov - záchranárov jaskynnej záchrannej 
skupiny HZS. Prvý deň bolo cvičenie zamerané na precvičenie pyrotechnických postupov a techník 
v Demänovskej doline, druhý deň sa realizovalo špecializované zamestnanie pyrotechnikov vo Vrátnej 
doline a tretí deň v krase Demänovskej doliny.  
 
     V dňoch 21.-23.11.2014 sa konal v Rožňave v Slovenskom krase medzinárodný seminár jaskynnej 
záchrany. Na podujatí sa okrem 11-tich záchranárov HZS zúčastnili aj 4 jaskynní záchranári TOPR-u, z 
Poľska, 5 dobrovoľných záchranárov Speleologickej záchrannej služby a dvaja jaskyniari z klubu Speleo 
Rožňava Slovenskej speleologickej spoločnosti. Cieľom seminára bolo vymeniť si skúsenosti z oblasti 
jaskynnej záchrany, prezentovať nové postupy v zdravotníckej starostlivosti o postihnutého v jaskynnom 
prostredí. Počas seminára sa uskutočnila aj rekognoskácia priepastí Silickej a Plešiveckej planiny, 
precvičenie záchranných techník a spoločná cvičná záchranná akcia v priepasti Veľká bikfa (-141 m).  
 
     V dňoch 4.-5.12.2014 sa uskutočnilo v krasových javoch Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách 
a v Roháčskej doline v Západných Tatrách spoločné zamestnanie príslušníkov HZS (pyrotechnikov – 
záchranárov) a príslušníkov Policajného zboru SR. Príslušníci Policajného zboru SR spolupracujú 
s príslušníkmi HZS najmä v oblasti jaskynnej záchrany a pyrotechnických činností. Školiace stredisko 
Horskej záchrannej služby organizovalo školenie na tému „pohyb v teréne“, ktoré bolo zamerané na 
bezpečný pohyb v jaskynnom a horskom prostredí. Spoločné zamestnanie sa uskutočnilo v súlade s 
Pokynom prezidenta Policajného zboru SR a riaditeľa Horskej záchrannej služby o súčinnosti 
Policajného zboru a Horskej záchrannej služby.  
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5.7.2 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska 
  v oblasti kynológie 

       
 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
inštruk- 

torov 
 

Počet 
hodín 

inštruk- 
torov 

1) Výcvik  psovodov a psov HZS - zimná  1. časť 
Jánska Dolina,  8.-10.1.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP,   

 
2 
 

 
12 

 
57 

 
1 

 
28,5 

2) Výcvik  psovodov a psov HZS - zimná 1. časť 
Jánska Dolina,   15.-17.1.2014 
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP,   

 
2 

 
8 

 
57 

 
2 

 
28,5 

3) Výcvik  psovodov a psov HZS - zimná  1. časť    
24.1.-26.1.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP 

 
2 

 
9 

 
57 

 
1 

 
28,5 

4) Výcvik  psovodov a psov HZS – zimná  2. časť 
Popradské Pleso , 10.-15.3.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP, VDKP  

 
2 

 
12 

 
109 

 
1 

 
54,5 

5) Výcvik  psovodov a psov HZS 
Západné Tatry – Ráztoka, 14.-16.5.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP,   

 
1 

 
10 

 
18 

 
3 

 
54 

6) Výcvik  psovodov a psov HZS 
Veľká Fatra - Chata pod Suchým,  21 -25.5.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP   

 
1 

 
9 

 
18 

 
2 

 
36 

 

7) Výcvik  psovodov a psov HZS  
28.-30.5.2014 
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP   

 
1 

 
12 

 
18 

 
2 

 
36 

8) Výcvik  psovodov a psov HZS  
20.–22.10.2014  
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA, OBP,   

 
2 

 
37 

 
33 

 
6 

 
99 

9) Výcvik  psovodov a psov HZS  
Malý Lapáš, 1.– 3.12.2014 
KTP, ŠVLHT, VPOP, LAV, VET, ZDRAV, 
RDST, NPPV, OZA OBP,   

 
2 

 
3 

 
33 

 
5 

 
62,5 

CELKOM 15 112 400 23 427,5 
ŠVLHT - špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne 
VPOP - výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa 
VET - veterinárna prednáška 
NPPV - nasadenie psa pomocou vrtuľníka 
VDKP – vyhodnotenie dňa a kŕmenie psov 

 
 

5.7.2.1.  Činnosť špecialistu pre kynológiu 
 

     Služobná kynológia Horskej záchrannej služby je špecifická oblasť, kde teoretická príprava a nasadenie 
v samotnej záchrannej alebo pátracej akcii musí byť v úzkom prepojení. Praktická činnosť je zameraná 
predovšetkým na záchranu osôb zasypaných lavínami a vyhľadávanie osôb v horskom teréne. Dôkladná 
príprava a vysoká odborná spôsobilosť znižujú toto riziko a tiež zvyšujú šance pre zachraňovaných. 
Metodika výcviku psov k použitiu na uvedené účely je už známa, stále sa však dopĺňa, upravuje a 
zdokonaľuje. V mnohých prípadoch praktického nasadenia sa vyskytujú nové, neobvyklé situácie. K 
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riešeniu nepredvídaných situácií je dobrá rôznorodá príprava ale aj poznatky a prehľad doterajších 
praktických skúseností, ktoré sme získali pri početných nasadeniach aj v roku 2014.  
 
     Činnosť školiaceho strediska HZS v odbore kynológia sa v hodnotenom období  riadila  plánom 
činnosti pre rok 2014. 
     Hlavnou úlohou špecializovanej prípravy, skúšok, školení a preskúšania bolo pripraviť, udržiavať a 
zdokonaľovať v odbornej zdatnosti a profesionálnom prístupe psovodov a udržiavať v pracovnej kondícií  
lavínových a pátracích psov pre úspešné zvládnutie záchranných prác pri lavínových nešťastiach a pri 
pátracích akciách.  
 
     V termíne od 8.1.2014 do 26.1.2014 špecialista pre kynológiu organizoval zimné preškolenia psovodov 
a psov HZS a zároveň aj prvú časť špecializovanej prípravy a školení psovodov na získanie a obnovenie 
odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa, ktoré sa konali od. 8.1.- 
do 10.1.2014 v Jánskej doline, od 15.1. do 17.1.2014 na Martinských holiach a od 24.1. do 26.1. 2014 pri 
Zelenom plese. Počas preškolení sa vykonali preskúšania psovodov a psov, ich výkonnosť a pripravenosť 
pred zimnou sezónou. Psovodi a služobné psi s udelenou kategóriou B, C, CW boli pripravení k nasadeniu 
na reálnu lavínovú a pátraciu akciu. Preškolenia boli zamerané na precvičenie vyhľadávania ľudí 
zasypaných v lavíne, na zistenie stavu  pripravenosti psovodov a psov na zimnú sezónu, výcvik 
ovládateľností podľa Skúšobného poriadku HZS, na zdokonalenie práce s lavínovými prístrojmi. Zimné 
preškolenia psovodov a psov HZS boli prvou časťou školenia a preskúšania odbornej spôsobilosti na 
záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa v zmysle vyhlášky č. 23/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Psovodi a psi s udelenou kategóriou B, C, CW boli pripravení k nasadeniu na reálnu 
lavínovú a pátraciu akciu. Dodržiavanie metodických postupov v praxi je nutné aj naďalej konzultovať 
s inštruktormi pre kynológiu HZS. 
      
     V dňoch 10.-15.3.2014 špecialista pre kynológiu organizoval Medzinárodný kynologický seminár 
psovodov a psov na Popradskom plese vo Vysokých Tatrách. Zúčastnili sa ho okrem psovodov Horskej 
záchrannej služby a Policajného zboru SR aj psovodi z Poľska a Českej Republiky. Medzinárodný 
kynologický seminár bol zameraný na vyhľadávanie a záchranu človeka v lavíne za  pomoci lavínových 
psov, na vyhľadávanie špeciálnych pachov, nácvik špeciálneho výcviku presunov a nasadenia hliadok 
s vrtuľníkom MI-171 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s použitím palubného navijaka, opretia 
a podvesu, precvičenie práce s GPS Astro a lavínovými prístrojmi. Počas seminára prebiehali odborné 
prednášky z oblasti humánnej medicíny, výcviku psov, leteckej záchrany a lavínovej problematiky. Boli 
zorganizované dve cvičné lavínové záchranné akcie zamerané na precvičenie postupov organizovanej 
záchrany. Plynulý priebeh Medzinárodného kynologického seminára zabezpečovali svojou účasťou aj 
figuranti, príslušníci HZS a kynológovia Policajného zboru SR. V priebehu seminára prebiehali skúšky a 
preskúšania na získanie a obnovenie odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť pomocou lavínového 
a pátracieho psa podľa platnej legislatívy a skúšky hliadok (psovod a pes) podľa Skúšobného poriadku 
služobnej kynológie HZS. Najvyšší výkonnostný stupeň „ C, CW“ získalo 13 psov. Stupeň „B“ získalo 11 
psov a stupeň „A“ 2 psy. Mladí psi a psi pozvaných hostí neboli hodnotení. Počas seminára bola vykonaná 
pravidelná kontrola zdravotného stavu psov a povinná vakcinácia psov podľa Nariadenia hlavného 
veterinára Ministerstva vnútra SR.  
 
     V termínoch od 14.5.2014 do 30.5.2014 sa konali podľa ročného plánu jarné školenia psovodov a psov 
HZS a preskúšanie, a to v v Ráztokách v Západných Tatrách (14.-16.5.2014), na Chate pod Suchým vo 
Veľkej Fatre (21.-23.5.2014) a na Lysej Poľane (28.-30.5. 2014). Školenia boli zamerané na zistenie stavu 
 pripravenosti kynológie, na prácu s GPS prístrojmi a počiatočný výcvik mladých psov. Počas školenia sa 
precvičovalo plošné prehľadávanie horského terénu s následným označením figurantov a 
bola zorganizovaná modelová pátracia akcia na plošné vyhľadávanie stratených ľudí v horskom teréne a 
vyhľadávanie špeciálnych pachových vzoriek. Kynológovia sa počas školenia venovali aj výcviku 
ovládateľnosti a socializácie psov a teoretickej príprave na témy - spôsoby nasadenie služobných psov 
a manažment rizík pri reálnom nasadení. Je potrebné zvyšovať technickú a odbornú úroveň kynológie 
Horskej záchrannej služby,  doriešiť vybavenie všetkých psovodov s GPS prístrojmi a psov s GPS 
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snímačmi. Používanie nových technológií tiež vplýva na efektivitu výcviku a nasadenia kynológov 
Horskej záchrannej služby.  
 
     V dňoch 20.-22.10.2014 sa v Račkovej doline uskutočnilo jesenné školenie psovodov a psov a 
preskúšanie.  Počas školenia sa záchranári zameriavali na plošné vyhľadávanie stratených osôb v teréne 
spojené s použitím GPS prístrojov. Psovodi si mali možnosť precvičiť prácu psov na vyhľadávanie 
špeciálnych pachových vzoriek, ktoré je zamerané na forenzný výcvik a taktiku vyhľadávania ľudských 
pozostatkov, ich častí alebo miest ich uloženia.  Prebehol aj základný výcvik mladých psov a ich psovodov 
v spolupráci s odborníkom pre výcvik psov z oblasti služobnej a športovej kynológie pánom Jánom 
Tóthom. Súčasťou školenia boli aj predbežné skúšky psovodov a psov HZS z plošného vyhľadávania. 
Počas školenia sa uskutočnili simulované pátrania na rôznych pracoviskách s rôznymi lokalizačnými 
systémami s následnou analýzou výkonu psovodov a psov v teréne. Používané GPS prístroje sú zastaralé, 
s ktorými nie je možné efektívne a kvalitne pracovať ani pri organizovaní cvičných modelových akcií ale 
ani v reálnom nasadení. Počas školenia sa vykonali preskúšania psovodov a psov, ich výkonnosť a 
pripravenosť pred zimnou sezónou. 
  
     Dňa 1.11.2014 sa vo Vysokých Tatrách konalo školenie psovodov a psov HZS z oblastného strediska 
Vysoké Tatry a bolo zamerané na vyhľadávanie osôb v kamennej suti s využitím figuranta. Zároveň boli 
služobní psi HZS cvičení aj na vyhľadávanie špeciálnych pachov. Školenia sa zúčastnili profesionálni aj 
dobrovoľní záchranári. 
 
     V dňoch 1.-3.12.2014 sa v Malom Lapáši uskutočnilo školenie  inštruktorov psovodov a psov HZS 
a zároveň školenie psovodov s mladými psami. Zúčastnilo sa ho 5 inštruktorov, 7 psovodov HZS a 
psovodi s mladými psami. Školenie bolo zamerané na preverenie vedomostí inštruktorov z metodiky 
a zjednotenie postupov a metód používaných pri výcvikoch psov pre potreby služobnej kynológie. Školiteľ 
v oblasti kynológie Ján Tóth oboznámil psovodov s novými metódami výcviku mladých psov teoreticky aj 
prakticky. Počas preškolenia prebiehal aj základný výcvik mladých psov a ich psovodov. Naďalej je 
potrebné zvyšovať odbornú úroveň inštruktorov služobnej kynológie HZS a  spolupracovať vo výcviku 
služobných psov s odborníkmi z iných odvetví kynológie, čo má pozitívny dopad na pripravenosť 
a profesionalitu psovodov a psov Horskej záchrannej služby. 
 
 
5.7.2.2.  Medzinárodné kontakty v oblasti kynológie  
 
     V dňoch 9.-12.4.2014  sa zúčastnili príslušníci HZS - psovodi s lavínovými psami v rakúskom stredisku 
St. Sigmund – Kühtaital Medzinárodného kynologického seminára, ktorý organizovala Subkomisia 
lavínových psov v rámci IKAR-CISA. Seminára sa zúčastnili okrem záchranárov usporiadajúcej krajiny aj 
záchranári z Francúzska, Talianska, Nemecka, Švajčiarska, Chorvátska a Poľska. Horskú záchrannú službu 
reprezentovali psovodi z oblastného strediska Západné Tatry - kpt. Dušan Trizna a z oblastného strediska 
Vysoké Tatry - por. Anton Suchý. Seminár bol tematicky orientovaný od vyhľadávania ľudí v lavínach až 
po zvládnutie celkovej organizácie záchrany jednotlivými záchranárskymi  zložkami. Súčasťou seminára 
boli aj prezentácie a informácie o lavínových záchranných operáciách. 
 
     V dňoch 22.-26.9.2014 sa konalo Medzinárodné kynologické cvičenie v Passo Rolle v Taliansku 
organizované La Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo. Cvičenia sa okrem záchranárov 
usporiadajúcej krajiny zúčastnili aj záchranári zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Rakúska 
a Nemecka. Cvičenie bolo orientované na plošné vyhľadávanie stratených ľudí v horskom teréne 
záchrannými tímami (psovod + pes). Cieľom bolo skonsolidovať a zlepšiť záchranárske techniky, zlepšiť 
koordináciu, tréning, porovnať  rôzne metódy nasadenia inštitúcií podieľajúcich sa pri záchrane a  
zdokonaliť efektivitu zásahu počas prírodnej katastrofy na horách. Za Horskú záchrannú službu sa 
cvičenia zúčastnili príslušníci  z oblastného strediska Vysoké Tatry – por. Lukáš Michaľák, por. Ján 
Korenko, npor. Peter Závacký a zmluvný dobrovoľný záchranár Štefan Závacký. 
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     Dňa 20.9.2014 sa v pohraničnej oblasti Oravy konalo spoločné cvičenie psovodov HZS  a psovodov 
TOPRu z Poľska. Za Horskú záchrannú službu sa cvičenia zúčastnili dvaja psovodi so psami. Bolo 
zamerané na vyhľadávanie ľudí pod povrchom - špecifický tréning psov simulujúc zasypanie človeka 
snehom a zároveň na štrkovisku, kde figuranti boli zasypávaní štrkom. Psi aj za týchto netypických 
podmienok zvládli svoje úlohy a označili miesta figurantov. Pre služobnú kynológiu HZS bol uvedený 
tréning podnetný. 
 
 
5.7.2.3.  Súčinnosť psovodov a psov HZS pri záchranných a pátracích akciách 
 
     Dňa 9.9.2014 v ranných hodinách požiadala manželka českého turistu príslušníkov Policajného zboru 
SR o pomoc po tom,  čo sa jej manžel  nevrátil do ubytovacieho zariadenia v Starom Smokovci. Predošlý 
deň sa manžel vybral na túru údajne do Bielovodskej doliny. Príslušníci Policajného zboru SR požiadali 
Horskú záchrannú službu o súčinnosť pri pátraní. Štyria záchranári HZS so záchranárskym psom 
prehľadávali terén z Lysej Poľany do Bielovodskej doliny. Súčasne bol o spoluprácu požiadaný aj Letecký 
útvar Ministerstva vnútra SR.  
     Dňa 6.9.2014 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina požiadalo Horskú záchrannú službu 
o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom 42-ročnom slovenskom občanovi. Do pátracej akcie bolo 
vyslaných spolu 10 záchranárov HZS z oblastného strediska Západné Tatry s dvoma služobnými psami.  
      Dňa 2.9.2014 v podvečerných hodinách Policajný zbor SR požiadal Horskú záchrannú službu 
o súčinnosť pri hľadaní strateného  77–ročného muža. Do pátrania  bolo nasadených 10 záchranárov HZS,  
z toho päť psovodov so psami.  
     Dňa 7.8.2014 v nočných hodinách požiadala holandská turistka o pomoc Horskú záchrannú službu 
potom, čo sa jej manžel nevrátil z plánovanej túry na Jakubinú. Do pátracej akcie bolo od skorých ranných 
hodín nasadených 40 profesionálnych a dobrovoľných záchranárov a 8 záchranárskych psov. 
Prehľadávaná bola oblasť Račkovej a Jamnickej doliny, ale aj hrebeň Otrhancov. Nasledujúci deň sa v 
pátraní pokračovalo, systematicky boli prehľadávané spadajúce žľaby z Otrhancov do Račkovej a 
Jamnickej doliny. Horská záchranná služba požiadala o súčinnosť VZZS. Posádka vrtuľníka s dvoma 
horskými záchranármi na palube opätovne prešla vytipované lokality Otrhancov. V rovnakom čase bolo v 
teréne ďalších 32 horských záchranárov so štyrmi záchranárskymi psami. Okolo poludnia našla pozemná 
skupina záchranárov v kotli pod Jakubinou 59-ročného Holanďana bez známok života. 
     Príslušníci Policajného zboru požiadali dňa 7.8.2014 vo večerných hodinách Horskú záchrannú službu 
o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi – jazdcovi. Do pátrania bolo nasadených 8 príslušníkov 
HZS, z toho traja psovodi so služobnými psami. Hľadaného sa im podarilo nájsť jeden a pol hodiny po 
polnoci.  
     Dňa 5.8.2014 v podvečerných hodinách bola Horská záchranná služba požiadaná o pomoc pri hľadaní 
nezvestného 67–ročného hubára. Do pátracej akcie boli nasadení dvaja psovodi so služobnými psami 
a jeden záchranár z oblastného strediska Západné Tatry. Nezvestného muža sa podarilo nájsť, bol 
dezorientovaný ale bez zranení.  
     Dňa 1.8.2014 v poobedňajších hodinách bola Horská záchranná služba požiadaná o pomoc pri hľadaní 
nezvestného 78-ročného hubára, ktorý sa vybral do lesa v oblasti Baranca. Do pátracej akcie sa zapojilo 20 
profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS so 6 záchranárskymi psami. Približne po troch 
hodinách od nahlásenia sa nezvestný muž ohlásil vo svojom bydlisku a pátracia akcia ukončená.  
     Okresné oddelenie Policajného zboru Liptovský Hrádok dňa 26.7.2014 požiadalo Horskú záchrannú 
službu o súčinnosť pri pátraní po 74-ročnom nezvestnom hubárovi, ktorý sa ráno vybral spolu 
s príbuznými do oblasti Liptovskej Kokavy. Do pátracej akcie bolo nasadených 5 psovodov HZS so 
záchranárskymi psami. Nezvestný muž bol nájdený v obci Hybe a pátracia akcia bola krátko na to 
ukončená.   
     Dňa 7.7.2014 v poobedňajších hodinách požiadalo Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru 
v Liptovskom Mikuláši Horskú záchrannú službu o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej osobe. Počas troch 
dní bolo do pátrania nasadených v prvý deň 3 psovodi so služobnými psami a 2 záchranári, druhý deň 6-ti 
psovodi so služobnými psami a 1 záchranár a tretí deň 6-ti psovodi so služobnými psami. Záchranári 
prepátrali  lokality katastra obcí Liptovský Peter, Podtureň, Jamník a Vavrišovo, no hľadaného 49–ročného 
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nezvestného muža slovenskej národnosti sa nepodarilo nájsť. Pri plánovaní, monitorovaní a vyhodnotení 
prepátraných lokalít bolo použité GPS Astro. 
 
 
5.7.2.4.  Stav služobných psov k 31.12.2014 
     
     V priebehu roka 2014 bolo niekoľko zmien v stave psov a psovodov.     
     Z evidencie služobných psov bol dňa 30.4.2014 vyradený služobný pes Fimo (evidenčné číslo 
941000001819506, nar. 26.10. 2004, plemeno nemecký ovčiak, psovod Štefan Závacký – dobrovoľný 
záchranár). Služobný pes bol vyradený z výcviku a používania v Horskej záchrannej službe pre jeho vek 
a zdravotný stav. Kondícia psa  už neumožňovala prácu v náročných podmienkach HZS, kde sú potrebné 
značné kondičné nároky a výborný zdravotný stav, ktoré tento pes už nespĺňal. K uvedenému dňu bol 
služobný pes vyradený z vypožičaného majetku. 
     Z evidencie služobných psov bol dňa 30.11.2014 vyradený služobný pes Enši (evidenčné číslo 
985120022099636, nar. 01.02.2003, plemeno nemecký ovčiak, psovod Marian Tonkovič – dobrovoľný 
záchranár).  Služobný pes bol vyradený z výcviku a používania v Horskej záchrannej službe pre jeho vek 
a zdravotný stav. Kondícia psa  už neumožňovala prácu v náročných podmienkach HZS, kde sú potrebné 
značné kondičné nároky a výborný zdravotný stav, ktoré tento pes už nespĺňal. K uvedenému dňu bol 
služobný pes vyradený z vypožičaného majetku. 
     Z evidencie služobných psov bol dňa 1.6.2015 vyradený služobný pes Šarik (e.č. 985120021988249,  
nar. 10.2.2001, plemeno belgický ovčiak, psovod – kpt. Ing. Dušan Trizna z oblastného strediska 
Západné Tatry). Služobný pes bol vyradený z výcviku a používania v Horskej záchrannej službe pre jeho 
vek a zdravotný stav. Kondícia psa  už neumožňovala prácu v náročných podmienkach HZS, kde sú 
potrebné značné kondičné nároky a výborný zdravotný stav, ktoré tento pes už nespĺňal. K uvedenému 
dňu bol služobný pes vyradený z vypožičaného majetku. 
     Z evidencie služobných psov bol dňa 1.3.2014 vyradený služobný pes Dany (e.č. 900182000072092, 
nar. 19.6.2012, plemeno nemecký ovčiak, psovod – npor. Zdenko Krajčí z oblastného strediska Nízke 
Tatry) z dôvodu náhleho úhynu. 
 
     Na základe straty spôsobilosti na výkon potrieb Horskej záchrannej služby bez prognózy zlepšenia 
zdravotného stavu a z dôvodu fyzického opotrebovania navrhol špecialista Školiaceho strediska pre 
kynológiu  v zmysle Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 23/2012 o kynologickej činnosti 
v Horskej záchrannej službe na vyradenie z dôvodu prebytočnosti v stave služobných psov a zároveň 
na vyradenie z výcviku a používania v HZS nasledovných služobných psov:  
- Služobný pes Tyro (e.č. 985120022039615, nar. 1.7.2004,  plemeno nemecký ovčiak, psovod -  npor. 
Rudolf Žuffa z oblastného strediska Západné Tatry) bol rozhodnutím riaditeľa č.p. HZS-668/2014 zo dňa 
1.5.2014. vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov a interného aktu riadenia Ministerstva vnútra.  Na základe 
kúpnej zmluvy bol odpredaný psovodovi, ktorý ho mal zvereného do osobnej starostlivosti a dňa 
1.7.2014 vyradený zo stavu služobných psov.  
- Služobný pes Zeus (e.č. 985120022146914, nar. 21.11.2003, plemeno nemecký ovčiak, psovod - Peter 
Garaj – dobrovoľný záchranár) bol rozhodnutím riaditeľa č.p. HZS-669/2014 zo dňa 21.5.2014. 
vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov a interného aktu riadenia Ministerstva vnútra.  Na základe kúpnej zmluvy 
bol odpredaný psovodovi, ktorý ho mal zvereného do osobnej starostlivosti a dňa 1.7.2014 vyradený zo 
stavu služobných psov. 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia bol do evidencie služobných psov zaradený pes  Didi z Polytanu - 
Didi na základe darovacej zmluvy (nar. 18.12.2013, plemeno – belgický ovčiak, číslo mikročipu: 
900118000237013 ), zaradený do stavu a výcviku psov dňa 1.12.2014 v obstarávacej hodnote 250 € a je 
zverený do osobnej starostlivosti psovodovi ppor. Jánovi Korenkovi - oblastné stredisko Vysoké Tatry. 
     Ďalej bol do evidencie služobných psov zaradený Darts z Polytanu - Daro na základe darovacej 
zmluvy (nar. 18.12.2013, plemeno - belgický ovčiak, čislo mikročipu: 900118000237), zaradený do 
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stavu a výcviku psov dňa 1.5.2014 v obstarávacej hodnote 250 €  a zverený  do osobnej starostlivosti 
príslušníkovi por. Mariánovi Kršačkovi – oblastné stredisko Nízke Tatry. 
 
     Na základe zmluvy o výpožičke bol pre potreby služobnej kynológie vypožičaný pes  Riko (nar. 
6.12.2011, e.č. 90018200006054, plemeno nemecký ovčiak), zaradený do stavu a výcviku služobných 
psov dňa 1.12.2014 a zverený do osobnej starostlivosti psovodovi Mariánovi Tonkovičovi – zmluvný 
dobrovoľný záchranár oblastného strediska Vysoké Tatry. 
 
     Z disciplinárnych dôvodov bol služobný pes Deny (nar. 5. 3 2014, e.č. 900182000752788) preradený 
z osobnej starostlivosti psovoda Zdena Krajčího – príslušník oblastného strediska Nízke Tatry a zverený 
do osobnej starostlivosti psovodovi kpt. Bc. Jánovi Žiškovi – príslušník Školiaceho strediska. 
  
Okrem vlastných 24-roch psov využívala Horská záchranná služba pre záchrannú a pátraciu činnosť aj 
štyroch vypožičaných psov na základe zmlúv o výpožičke a šesť dobrovoľných záchranárov – psovodov 
na základe uzatvorených dohôd o zverení služobného psa do osobnej starostlivosti. 
 
     Zoznam psovodov a psov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
 

 
P.č. 

 
meno a priezvisko psovoda 

 
DZ 

 

 

oblastné 
stredisko 

meno psa 

    

pes HZS/ 
vypožičaný 

evidenčné číslo    
psa 

dátum 
narodenia 

psa 
    

1. Ladislav Gardošík DZ HZS VT Jato 985120022478102 16.06.2004 
2. Stefan Strachan DZ HZS VT Ziro 900182000072000 21.09.2011 
3. Marián Tonkovič DZ vypožičaný VT Riko 90018200006054 06.12.2011 
4. Václav Maškulka DZ vypožičaný VT Akym 985120021937027 17.06.2004 
5. Štefan Závacký DZ vypožičaný VT Atos 68195 01.10.2013 
6. npor. Anton Suchý   HZS VT Nero-Dox 941000002279436 26.06.2008 
7. por. Lukáš Michalák   HZS VT Gringo-Brix 900182000072090 13.01.2011 
8. nrtm.  Zdeno Fedor    vypožičaný VT Sidon 9411000011247660 30.12.2007 
9. ppor. Ján Korenko   HZS VT Brian 900182000072087 26.05.2013 
10. ppor. Ján Korenko   HZS VT Didi 900118000237013 18.12.2013 
11. kpt. Ing. Dušan Trizna   HZS ZT-Žiar Kiara-Naxie 900182000072088 27.6.2011 
12. ppor. Lukáš Trizna   HZS ZT-Žiar Gron-Bak 900182000072086 13.01.2011 
13. npor. Rudolf Žuffa   HZS ZT-Zverovka Zak-Zambo 900182000072087 08.10.2011 
14. por. Branislav Jurina   HZS ZT-Zverovka Kennie 900182000072084 05.04.2011 
15. kpt. Bc. Ján Žiška   HZS ŠS Ricky-Beny 900182000072081 8.4.2011 
16. npor. Bc. Martin Kupčo   HZS ŠS Charros 985120021869207 10.05.2007 
17. kpt. Bc. Ján Žiška   HZS ŠS Max-Deny  900182000752788 25. 3 2014 
18. por. Zdeno Krajčí   HZS NT-Jasná Lango 985120022001722 08.07.2004 
19. por. Lukáš Benický   HZS NT-Jasná Tao 941000015711759 26.06.2011 
20. npor. Mgr. Miroslav Jambrich   HZS NT-Bystrá Lawrenc 985120022020830 15.03.2012 
21. por. Marián Kršačok   HZS NT-Bystrá Fago 941000002682366 30.6.2008 
22. por. Marián Kršačok   HZS NT-Bystrá Daro 900118000237021 18.12.2013 
23. kpt. Mgr. Peter Drábik   HZS VF Zoro 900182000752718 16.09.2013 
24. ppor. Tomáš Hvizda   HZS VF Black 939000010183466 08.09.2010 
25. por. Lukáš Gallo   HZS MF Xero-Lord 939000010184118 10.09.2010 
26. por. Juraj  Cingel   HZS MF Princ 941000011246685 12.03.2009 
27. Juraj Malko DZ HZS MF Rony 900182000072089 06.12.2011 
28. por. Ladislav Cvengroš   HZS SR Ozzy 985120022170681 19.08.2006 
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     Veľmi dôležitá je aj starostlivosť o zdravotný stav psov. Vedie sa presná evidencia všetkých  psov 
a ich zdravotného stavu. Podľa Metodického usmernenia hlavného veterinárneho lekára Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky a na základe zmluvy s veterinárnym lekárom sa pravidelne polročne 
vykonáva u všetkých psov veterinárna prehliadka a očkovanie. Funkciu hlavného veterinárneho lekára 
naďalej vykonáva MVDr. M. Šmiček, ktorý sa zodpovedne a kvalitne stará o služobných psov HZS. 
 
     Psovodi vedú v pracovných knižkách evidenciu o zásahoch, školeniach a individuálnych výcvikoch, 
ktorých sa zúčastnili.  
     V priebehu celej zimnej sezóny boli psovodi HZS zaraďovaní do pohotovostných služieb pre vrtuľník 
a pri treťom stupni lavínového nebezpečenstva boli zavedené pohotovostné služby pre psovodov (na 
telefón) v každom oblastnom stredisku. 
 
     Energetické a nutričné požiadavky na kŕmenie služobných psov HZS sú variabilné a úzko špecifické 
z dôvodu množstva faktorov pôsobiacich na spoľahlivosť výkonu v horskom prostredí. Preto aj nároky na 
kvalitu krmiva, ktoré má v maximálnej miere pokrývať tieto špecifické požiadavky, sú vysoko špecifické. 
Špecialista pre kynológiu konštatuje, že po výmene granulovaného krmiva pre služobných psov od 
1.októbra 2014 došlo k zhoršeniu výživového a kondičného stavu niektorých služobných psov, čo je 
podložené nespokojnosťou psovodov z jednotlivých oblastných stredísk, osobnou vizitáciou 
problémových jedincov a v neposlednom rade aj zvýšením nákladov za veterinárne úkony súvisiace 
s liečbou ochorení pravdepodobne vyplývajúcich s používanou výživou psov (kožné ochorenia, znížená 
kvalitu a funkčnosť srsti, choroby tráviaceho traktu, disfunkcia pohybového aparátu, znížená kondícia 
a odolnosť a pod.).  
     V súčasnosti používaná výživa v optimálnej miere nepokrýva dietetické nároky služobných psov HZS 
vzhľadom na ich využiteľnosť v špecifickom prostredí, typ a obtiažnosť vykonávanej práce a dĺžku 
pracovného výkonu. 
  
 
 
5.7.3 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska 

  v oblasti zdravovedy 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

8)Školenie, kondičná a technická previerka,  ZZČ-zimná časť  
Popradské Pleso, 17.-22.2.2014   
HORO., KTP, TTP, OBP, OZA IMPROV, ZPSL, LAV, 
ZDRAV, RDST, skúšky 

 
1 

 
29 

 
12 

CELKOM 1 29 12 
 
 
Činnosť lekára Školiaceho strediska: 
 

� práca na pripomienkovaní zákonov o zdravotnej starostlivosti v rámci pôsobenia HZS pri Sekcii 
personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR v oblasti legislatívy, 

� spolupráca pri tvorbe pokynu o zdravotnej spôsobilosti príslušníkov HZS, 
� školiaca činnosť v oblasti zdravovedy v rámci špecializovanej prípravy a školenia na získanie 

odbornej spôsobilosti, 
� preklady usmernení medicínskej komisie IKAR CISA z anglického jazyka, distribúcia na 

jednotlivé oblastné strediská,  
� komunikácia s prezidentom medicínskej komisie IKAR CISA, riešenie odborných otázok 

súvisiacich s horskou urgentnou medicínou a materiálno-technickým vybavením,  
� komunikácia s predstaviteľmi Slovenskej komory záchranárov,  



  
 
 

 
 
 

43 

� vyhodnocovanie úrazov príslušníkov HZS, 
� spolupráca pri tvorbe materiálno-technického vybavenia a návrh vybavenia zdravotníckou 

technikou v súlade s najnovšími odporučeniami IKAR-CISA s dôrazom na kvalitu, podmienky 
v horskej urgentnej medicíne a bezpečnosť záchranárov, 

� návrh na zmenu a doplnenie normatívu zdravotníckeho materiálu, vybavovanie oblastných 
stredísk novým špeciálnym zdravotníckym materiálom – špeciálne trojvrstvové termofólie, 
intranazálne aplikátory liekov, 

� nepretržitá pohotovosť pre odbornú konzultáciu počas zásahov v oblasti poskytovania 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

� účasť na majstrovstvách sveta FIS v zjazdovom lyžovaní juniorov v Jasnej (zdravotnícke 
zabezpečenie, lekárska starostlivosť), 

� účasť na celosvetovom kongrese horskej urgentnej medicíny v Bolzane, 
� organizovanie medzinárodného podujatia ZÁCHRANA 2014 v Tatranskej Lomnici – riaditeľ 

podujatia, 
 
 
 

5.7.4 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska 
  v oblasti rádiovej a spojovacej techniky 

 
     Špecialista pre rádiovú a telekomunikačnú techniku vykonával v priebehu roka 2014 bežný servis 
rádiostaníc a príslušenstva. Pred zimnou sezónou bol realizovaný servis a revízie všetkých retranslačných 
staníc. Zistené závady sa opravovali predovšetkým vo vlastnej réžii. V dielni rádiovej a spojovacej 
techniky bolo preformátovaných 34 starších akumulátorov do rádiostaníc a koncom roka bolo 
zakúpených 19 akumulátorov, čo nepostačuje reálnej potrebe. 
     Do ošetrovne na Chopku bola namontovaná pevná rádiostanica. Základňová rádiostanica z dočasného 
dispečingu v skanzene na Zverovke bola preložená do zrekonštruovaného objektu. Ďalej bola preložená 
základňová rádiostanica z oblastného dispečingu v Žiarskej doline do inej miestnosti, súčasne s tým bol 
vymenený aj anténny koaxiálny kábel a spevnil sa stožiar. Z dôvodu sťahovania oblastného strediska 
Nízke Tatry – sever bolo potrebné demontovať a nanovo inštalovať základňovú rádiostanicu do nového 
prenajatého objektu. V novom objekte Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku boli inštalované 
IP rozvody, anténny stožiar, zvody a rádiostanice. Dielňa rádiovej a spojovacej techniky sa presťahovala. 
Počas zimnej sezóny oblastné stredisko Nízke Tatry – juh bolo preladené na rovnakú frekvenciu ako 
Nízke Tatry – sever, v oblastnom stredisku bolo potrebné preladiť všetky ručné rádiostanice, retranslačnú 
rádiostanicu na Skalke a rádiostanice pracovníkov zariadenia osobnej lanovej dopravy na juhu. 
     V spolupráci s Centrom podpory Ministerstva vnútra SR sa inštalovali základňové rádiostanice 
rádiovej siete Sitno (rádiová sieť Ministerstva vnútra SR) na dispečingoch jednotlivých oblastných 
stredísk. Tieto rádiové stanice budú slúžiť na spojenie so zložkami Integrovaného záchranného systému 
a Policajným zborom SR. Spôsob komunikácie všetkých záchranných zložiek v tejto sieti ešte nie je 
doriešený. 
     Po zásahu bleskom bola potrebné vykonať opravu retranslačnej stanice na Pieninách, čo si vyžiadalo 
trojdňovú odstávku z dôvodu značného poškodenia.  
     Základňová rádiostanica v Žiarskej doline bola v mesiaci jún zrušená. Po premeraní našej technológie 
a následným ďalším meraním bolo zistené, že rádiostanica je rušená registračnou pokladnicou 
z neďalekej reštaurácie. 
     V dome HZS v oblastnom stredisku vo Vysokých Tatrách bol inštalovaný kamerový systém. 
     Pre nedostatočné pokrytie GSM signálom v objekte a jeho okolí vo Vrátnej – Štefanovej (oblastné 
stredisko Malá Fatra) bol inštalovaný repeater, zároveň bola vykonaná aj prekládka všetkých antén na 
nový stožiar. 
     Z dôvodu búrania a prestavby Chaty na Pieninách, kde mala Horská záchranná služba inštalovanú 
retranslačnú stanicu, je potrebné vyhľadať iné vhodné miesto.   
     Vzhľadom na to, že výsledky koordinácie z okolitých štátov prvých dvoch frekvenčných segmentov 
vyčlenených Ministerstvom obrany SR boli zamietnuté okolitými štátmi, pripravili sa na koordináciu 
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ďalšie dva frekvenčné segmenty. Prišli výsledky druhej koordinácie z okolitých štátov druhých dvoch 
frekvenčných segmentov vyčlenených Ministerstvom obrany SR a pripravili sa podklady na spustenie 
tretej koordinácie. 
     Požiadali sme prostredníctvom Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 
SR Telekomunikačný úrad o predĺženie súčasného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení, 
ktoré bolo platné do konca roka 2013. Povolenie nám bolo predĺžené do 31.12.2018.      
     Súčasná rádiová sieť HZS svojou koncepciou a použitou technológiou nespĺňa stále sa zvyšujúce 
nároky na zabezpečenie spojenia predovšetkým pri výkone záchrannej činnosti v náročnom horskom 
teréne a vyžaduje si rekonštrukciu. Pracuje sa  na projekte a koncepcii novej rádiovej siete HZS, ktorá by 
mala poskytovať lepší komfort a nové služby pre koncových užívateľov. Pre potreby novej rádiovej siete 
boli na retranslačných staniciach vykonávané merania pokrytia 3G signálom a začali sa merania 
možných zdrojov rušenia na frekvenciách vo vyčlenených frekvenčných pásmach. 
 
 
   
       

5.8     Činnosť Operačného strediska tiesňového volania 
  
     Operačné stredisko tiesňového volania HZS plnilo v roku 2014 úlohy pre zrýchlenie a skvalitnenie 
rozhodovacieho procesu pri záchrane osôb v horských oblastiach na Slovensku a úlohy vyplývajúce zo 
Zákona 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme. Plnenie úloh je zabezpečené výkonom 
nasledovných činností: 
 

� 24 – hodinový nepretržitý príjem akýchkoľvek tiesňových volaní prostredníctvom 
telekomunikačných prostriedkov na tiesňové čísla „18300“ a „112“,s následným vyhodnotením 
a reakciou, 

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

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

� spracovanie  tiesňového  volania  a naplnenie  informácií  do  informačného  systému  Horskej 
záchrannej služby s podporou rozhodovacie procesu,  

� zabezpečovanie navigácie a správneho nasmerovania stratených osôb prostredníctvom GPS 
súradníc, 

� poskytovanie informácií pre verejnosť o počasí, podmienkach, výstrahách, schodnosti a uzávere 
turistických chodníkov, lavínovej situácii, prevádzke lyžiarskych stredísk, prevádzke zariadení 
osobnej lanovej dopravy, možnostiach túr a pod. prostredníctvom pevných telefónnych liniek 
HZS, 

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

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

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

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

 
 
 
     Prehľad o počte prijatých tiesňových volaní linkami „18300“, „155“ a „112“ je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke.  
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2014 Linka „112“ Linka „155“ Linka „18300“ 

Január 13 4 129 
Február 32 4 147 
Marec 11 3 78 
Apríl 7 1 14 
Máj 6 0 16 
Jún 14 3 39 
Júl 25 4 48 
August 29 8 41 
September 13 3 25 
Október 13 3 23 
November 3 0 9 
December 11 1 70 

Spolu 177 34 639 

 
     Prevádzku na Operačnom stredisku tiesňového volania zabezpečovali v roku 2014 štyria operátori 
v 24 – hodinových zmenách.    
     Príslušníci Operačného strediska tiesňového volania v roku 2014 zverejnili 493 správ na webovej 
stránke Horskej záchrannej služby www.hzs.sk. K správam boli prikladané fotografie a videozáznamy zo 
záchranných, pátracích a iných akcií Horskej záchrannej služby. Ďalej publikovali odborné články 
v časopisoch Civilná ochrana, Tatry, Tatry Poľsko-Slovenské vydanie, Mladý záchranár a Good flight. 
     V priebehu hodnoteného obdobia príslušníci Operačného strediska tiesňového volania absolvovali 
a úspešne ukončili školenia v rámci  projektu „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na 
podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“. 
     Príslušník Operačného strediska tiesňového volania zabezpečoval aj v roku 2014 servis a prevádzkové 
požiadavky pevných liniek, internetového pripojenia a mobilných telefónov pre všetkých príslušníkov a 
zamestnancov  so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bratislava. 
 
 
 
       

5.9     Asistencie pri športových a iných podujatiach 
 
     V priebehu roka záchranári jednotlivých oblastných stredísk asistovali pri športových a iných 
podujatiach rôzneho druhu. 
     Počet asistencií a počet osobodní záchranárov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 
 
Asistencie jednotka VT NT ZT MF VF SR Spolu 
- počet  počet 24 23 11 6 8 16 88 
- záchranári osobodeň 52 181 80 6 244 50 613 
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6. Hospodárenie s finančnými prostriedkami 
  
 
6.1      Úvod 
 
 
6.1.1     Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia 
 
     Listom č. p. SE-ORF1-2014/000394-031 zo dňa 4.2.2014 bol určený pre rozpočtovú organizáciu HZS 
Vysoké Tatry rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 pre kategórie 630 – tovary 
a služby, 640 – bežné transfery a 700 – kapitálové výdavky. Listom č. p. SSMP-ORMP2-2014/000094-
0001 zo dňa 24.1.2014 bol určený rozpis rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2014 pre kategórie 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevok do poisťovní a určené limity počtu 
príslušníkov HZS a zamestnancov vo verejnom záujme. 
 
Funkčná klasifikácia:   03.2.0      -  Ochrana pred požiarmi 
Program:                       0D6         -  Efektívna, spoľahlivá štátna správa 
Podprogram:                 0D60201 -  Záchrana života a zdravia 
 
                                                                                                                                                v EUR 

Ukazovateľ Limit Rozpočet celkom 
Príjmy celkom záväzný 194 250 
Výdavky celkom záväzný 2 846 467 
Bežné výdavky celkom záväzný  
z toho:   
    610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV záväzný 1 576 497 
    620 -  poistné a príspevok do poisťovní záväzný 569 970 
    630 – tovary a služby orientačný 687 000 
    640 – bežné transfery orientačný 13 000 
Kapitálové výdavky – 710                                                 */ záväzný 0 

*/ kapitálové výdavky sú rozpočtované v rozpočtovej organizácii Ministerstvo, budú uvoľňované v priebehu roka na základe 
    rozhodnutia ministra vnútra na jednotlivé účely 

 
Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly                                                    v EUR 

Ukazovateľ Limit Rozpočet  
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ – 513002) záväzný 300 
637036 – reprezentačné výdavky (NÚ – 513003)             
prijatia zahraničných delegácií 

záväzný 2 236 

 
     Na základe našej žiadosti o stanovenie záväzného limitu na reprezentačné výdavky z dôvodu 
plánovaných prijatí zahraničných delegácií Sekcia ekonomiky Ministerstva vnútra listom č. p. SE-ORF2-
2014/000378-003 zo dňa 12.2.2014 stanovila záväzný limit na reprezentačné výdavky pre podpoložku 
637036 a nákladový účet 513003 vo výške 2 236 €. 
 
     Rozpisom záväzných ukazovateľov bol na podpoložke 631001 – tuzemské pracovné cesty účelovo 
vyčlenený limit rozpočtových prostriedkov na školenia v rámci národného programu vzdelávania  - 
Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia. Gestorom programu je Sekcia krízového riadenia 
Ministerstva vnútra SR. 
 
631001 – tuzemské pracovné cesty (účelovo vyčlenený limit)                                                       v EUR 

Ukazovateľ Limit Rozpočet  
631001 – tuzemské pracovné cesty záväzný 3 140 
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     Listom č. p. SSMP-ORMP2-2014/000094-0001 zo dňa 24.1.2014 Sekcia systemizácie mzdovej 
politiky určila nasledovné záväzné ukazovatele pre kategóriu 610: 
 
Ukazovatele počtu príslušníkov, zamestnancov a objemu mzdových prostriedkov                    v EUR                                                                                    

Ukazovateľ Limit Počet/Rozpočet 
Počet príslušníkov HZS 
Platové prostriedky  (kategória 610) 

záväzný 
záväzný 

128 
1 518 710 

Počet zamestnancov vo verejnom záujme 
Platové prostriedky  (kategória 610) 

záväzný 
záväzný 

8 
57 787 

 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia boli správcom rozpočtovej kapitoly vykonané nasledovné 
rozpočtové opatrenia:   
 
1. Rozpočtové opatrenie č. 33/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-008 zo dňa 10.2.2014) 

– zvýšenie limitu bežných výdavkov o 6 000 € pre kategóriu 630 – tovary a služby a rozpočtovú 
podpoložku 631001 – tuzemské pracovné cesty s kódom zdroja „111“. Rozpočtové opatrenie bolo 
vykonané z dôvodu zabezpečenia projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014 v rámci operačného 
programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. 
 

2. Rozpočtové opatrenie č. 51/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-004 zo dňa 
1.4.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 55 331 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 40 625 € a pre kategóriu 620 – 
poistné a príspevok do poisťovní o 14 706 €. Rozpočtovým opatrením bol v nadväznosti na našu 
žiadosť č. HZS-PSO-114/2014 zo dňa 28.1.2014 zvýšený rozpočet mzdových prostriedkov pre 
príslušníkov HZS a súčasne rozpočet poistného a príspevku do poisťovní. 
 

3. Rozpočtové opatrenie č. 256/60/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-001 zo dňa 
24.4.2014) – upravený limit kapitálových výdavkov o 26 193,01 € s kódom zdroja „131D“, a to pre 
kategóriu 710 – obstaranie kapitálových aktív podľa nasledujúceho rozpisu: 

                                                                                                                                                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. Akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu 
21157 0320 717002 131D Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia 22 575,01 
21157 0320 716 131D Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia 3 618,00 

       CELKOM 26 193,01 
 
 
4. Rozpočtové opatrenie č. 509/139/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-002 zo dňa 

21.7.2014, ŽoP-22140220161501 zo dňa 4.6.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 14 734,98 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 12 524,74 € a s kódom zdroja 11S2 o 2 210,24 € 
a zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 51 262,02 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 43 572,72 € 
a s kódom zdroja 11S2 o 7 689,30 €. 
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 65 997,00 € nasledovne: 

                                                                                                                                    v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. Akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633001 11S1 interiérové vybavenie 4 850,41 
 0412 633002 11S1 výpočtová technika 1 679,94 

 0412 633003 11S1 telekomunikačná technika 1 742,16 
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 0412 633004 11S1 prevádz. Stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 3 493,50 
 0412 633006 11S1 všeobecný materiál 162,18 
 0412 633013 11S1 nehmotný majetok 596,55 

21110 0412 713003 11S1 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba 926,16 
21110 0412 717002 11S1 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba 42 646,56 

 0412 633001 11S2 interiérové vybavenie 855,95 
 0412 633002 11S2 výpočtová technika 296,46 
 0412 633003 11S2 telekomunikačná technika 307,44 
 0412 633004 11S2 prevádz. Stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 616,50 
 0412 633006 11S2 všeobecný materiál 28,62 
 0412 633013 11S2 nehmotný majetok 105,27 

21110 0412 713003 11S2 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba 163,44 
21110 0412 717002 11S2 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba 7 525,86 

       CELKOM 65 997,00 
 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161/501 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry – Zverovka“. 

   
5. Rozpočtové opatrenie č. 510/140/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-003 zo dňa 

21.7.2014, ŽoP č. 22140220159/303 zo dňa 17.6.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 30 464,56 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 25 894,88 € a s kódom zdroja 11S2 o 4 569,68 € 
a zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 64 563,23 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 54 878,75 € 
a s kódom zdroja 11S2 o 9 684,48 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 95 027,79 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. Akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633001 11S1 interiérové vybavenie 9 829,74 
 0412 633002 11S1 výpočtová technika 7 655,92 
 0412 633003 11S1 telekomunikačná technika 1 476,76 
 0412 633004 11S1 prevádz. Stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 2 534,70 
 0412 633013 11S1 nehmotný majetok 1 789,64 
 0412 637005 11S1 špeciálne služby 2 608,12 

29996 0412 713003 11S1 ROP – plasma 1 457,48 
29995 0412 713004 11S1 ROP – posilňovacie stroje 7 644,90 
21157 0412 717002 11S1 Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia 45 776,37 

 0412 633001 11S2 interiérové vybavenie 1 734,66 
 0412 633002 11S2 výpočtová technika 1 351,04 
 0412 633003 11S2 telekomunikačná technika 260,60 
 0412 633004 11S2 prevádz. Stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 447,30 
 0412 633013 11S2 nehmotný majetok 315,82 
 0412 637005 11S2 špeciálne služby 460,26 

29996 0412 713003 11S2 ROP – plasma 257,20 
29995 0412 713004 11S2 ROP – posilňovacie stroje 1 349,10 
21157 0412 717002 11S2 Dom HZS Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia 8 078,18 

       CELKOM 95 027,79 
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Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220159/303 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“. 
 

6. Rozpočtové opatrenie č. 430/118/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-003 zo dňa 
25.6.2014) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 652 927,82 €, a to s kódom zdroja „131C“ 
o 239 142,22 € a s kódom zdroja „131D“ o 413 785,60 €. V nadväznosti na rozpočtové opatrenie 
Ministerstva financií a v súlade s § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli 
finančné prostriedky určené pre horskú záchrannú službu rozpísané v súlade s informáciou 
predloženou listom č. p. HZS-EO627/2014 nasledovne: 

v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. Akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu 
21105 0320 716 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba 2 640,40 
21105 0320 717002 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba 89 708,11 
21105 0320 717003 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba 150 056,16 
21110 0320 716 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba 1 963,30 
21110 0320 717002 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba 42 371,00 
21111 0320 716 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 1 662,86 
21111 0320 717002 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 2 000,00 
21111 0320 717003 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 19 959,84 
21156 0320 716 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba 3 651,00 
21156 0320 717002 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba 13 258,00 
29814 0320 716 131D Záchranná stanica Martinské hole-novostavba 120,00 
27953 0320 717001 131D AMS Kosodrevina-stožiar 5 000,00 
27954 0320 717001 131D AMS Kráľová hoľa-stožiar 5 000,00 
27955 0320 717001 131D AMS Smrekovica-stožiar 5 000,00 
27957 0320 717001 131D AMS Krížava-stožiar 5 000,00 
27959 0320 717001 131D AMS Temné Smrečiny-stožiar 6 000,00 
27960 0320 717001 131D AMS Kačacia-stožiar“ 6 000,00 
27961 0320 717001 131D AMS Kežmarské pleso-stožiar 6 000,00 
27962 0320 717001 131D AMS Pod Havranom-stožiar 6 000,00 
27966 0320 717001 131D AMS Pod Ploskou-stožiar 6 000,00 
27952 0320 717001 131C Záchranná stanica Pieniny 36 394,93 
27952 0320 711001 131C Záchranná stanica Pieniny 3 476,00 
27952 0320 716 131C Záchranná stanica Pieniny 956,22 
27952 0320 717001 131C Záchranná stanica Pieniny 130 954,00 
27956 0320 717001 131C AMS Snilovské sedlo – stožiar 6 330,00 
27958 0320 717001 131C AMS Rysy – stožiar 6 330,00 
27963 0320 717001 131C AMS Pod Klinom – stožiar 6 330,00 
27964 0320 717001 131C AMS Pod Ďurkovou – stožiar 6 330,00 
27965 0320 717001 131C AMS Krížna – stožiar 6 330,00 
27996 0320 713005 131C Automatické meteorologické stanice 72 106,00 

       CELKOM 652 927,82  
 

 
7. Rozpočtové opatrenie č. 82/92/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-008 zo dňa 

20.6.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 36 412 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 24 576 € a pre 
zamestnancov vo verejnom záujme o 2 178 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní o 9 658 €.  
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Týmto rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 Z.z. o štátnom 
rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 
a Nariadením vlády SR č. 441/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zabezpečilo zvýšenie taríf zamestnancov 
s účinnosťou od 1.1.2014. Súčasne sa rozpočtovým opatrením zabezpečili prostriedky na poistné 
a príspevok do poisťovní. 

 
8. Rozpočtové opatrenie č. 561/159/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-005 zo dňa 

4.8.2014, ŽoP č. 22140220158/301 zo dňa 27.6.2014) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov 
o 121 224,93 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 103 041,18 € a s kódom zdroja 11S2 o 18 183,75 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 121 224,93 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. Akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
21111 0412 717002 11S1 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 16 479,94 
21111 0412 717003 11S1 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 86 561,24 
21111 0412 717002 11S2 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 2 908,23 
21111 0412 717003 11S2 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 15 275,52 

       CELKOM 121 224,93 
 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/301 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS HZS Slovenský raj – Čingov“. 

 
9. Rozpočtové opatrenie č. 446/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-005 zo dňa 1.7.2014) 

– zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 100 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 
710 – obstaranie kapitálových aktív. Rozpočtové prostriedky boli určené pre jednotlivé investičné 
akcie nasledovne: 

v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
30902  713005  zvozné sane za snežný skúter  s dekou a ochranou pacienta 6 600,00 

30903 0320 713005 111 zvozné sane s dekou 3 460,00 
30904 0320 713005 111 nosidlá UT 2000 s príslušenstvom 9 600,00 
30905 0320 713005 111 nosidlá jaskyniarske 2 150,00 
30906 0320 713004 111 defibrilátor 6 300,00 
30907 0320 713002 111 záložný zdroj 7 000,00 
30908 0320 713004 111 obytný kontajner 59 190,00 
30909 0320 713004 111 kompresor 3 800,00 
30911 0320 713005 111 analyzátor dychu 1 900,00 

       CELKOM 100 000,00 
 

 
10. Rozpočtové opatrenie 460/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000407-036 zo dňa 2.7.2014)   

– zníženie limitu kapitálových výdavkov o 50 172,42 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 42 646,56 € 
a s kódom zdroja 11S2 o 7 525,86 €.  
Rozpočtovým opatrením č. 1218/2013 (list ORF SE MV SR č. p. SE-ORF2-2013/001534-010 zo 
dňa 13.12.2013) boli Horskej záchrannej službe pridelené rozpočtové prostriedky na kapitálové 
výdavky na rok 2013 vo výške 102 068,00 € na úhradu faktúr za stavebné práce, ktoré boli po 
lehote splatnosti. Stavebné práce boli vykonané v rámci realizácie projektov ROP financovaných 
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z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním z prostriedkov  ŠR na základe 
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a na základe zmlúv o dielo, ktoré uzatvorilo 
so zhotoviteľom Ministerstvo vnútra SR. Finančné prostriedky boli určené na úhradu kapitálových 
výdavkov v súvislosti s realizáciou investičnej akcie RI č. 21110 – „Dom HZS Zverovka a garáže – 
rekonštrukcia a nadstavba“ v celkovej výške 50 172,43 € a investičnej akcie RI č. 21111 – „Dom 
HZS Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba“ v celkovej výške 51 895,57 €. 
Na základe žiadosti o platbu pre uvedený projekt schválenej Oddelením zúčtovania projektov ROP 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bolo dňa 4.6.2014 vykonané rozpočtové 
opatrenie č. 509/139/2014, ktorým boli HZS čiastočne refundované uhradené rozpočtové 
prostriedky vo výške 50 172,42 €.  
Refundované rozpočtové prostriedky boli viazané nasledovne: 

                                                                     v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
21110 0412 717002 11S1 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba - 42 646,56 
21110 0412 717002 11S2 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba - 7 525,86 

       CELKOM - 50 172,42 
 
 
11. Rozpočtové opatrenie č. 735/190/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000249-017 zo dňa 

22.9.2014, ŽoP č. 22140220161302 zo dňa 28.7.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 2 468,82 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 2 098,50 € a s kódom zdroja 11S2 o 370,32 € a  zvýšenie 
limitu kapitálových výdavkov o 180 961,11 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 153 816,94 € a s kódom 
zdroja 11S2 o 27 144,17 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 183 429,93 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633004 11S1 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 159,74 
 0412 637005 11S1 špeciálne služby 1 938,76 

21110 0412 717002 11S1 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadst. 153 816,94 
 0412 633004 11S2 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 28,19 
 0412 637005 11S2 špeciálne služby 342,13 

21110 0412 717002 11S2 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadst. 27 144,17 

       CELKOM 183 429,93 
 

Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161302 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“. 
 

12. Rozpočtové opatrenie 620/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-007 zo dňa 21.8.2014) 
– presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 
2014, a to presun z podpoložky 713004  z investičnej akcie IA-30909 „Kompresor“ na podpoložku 
713005 na investičnú akciu IA-30903 „Zvozné sane s dekou“ nasledovne:  

v EUR 

  

EK 

    rozpis    
čís. kód   schváleného úprava rozpočet 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu   po úprave 
30909 713004 111 kompresor – 1 ks 3 800,00 - 68,00 3 732,00 
30903 713005 111 zvozné sane s dekou – 2 ks 3 460,00 + 68,00 3 528,00 

   spolu 7 260,00 0,00 7 260,00 
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13. Rozpočtové opatrenie č. 611 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-009 zo dňa 20.8.2014) – 

zvýšenie limitu bežných výdavkov o 24 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby a rozpočtovú 
podpoložku 637002 – konkurzy a súťaže s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli 
určené na medzinárodnú súťaž posádok Integrovaného záchranného systému „Záchrana 2014“. 
 

14. Rozpočtové opatrenie 696/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-012 zo dňa 9.9.2014) – 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2014 
nasledovne:  

                                                                                                                                                                    v EUR 

  

EK 

    rozpis     
čís. kód   schváleného upravený úprava rozpočet 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu rozpočet   po úprave 
30909 713004 111 kompresor – 1 ks 3 800,00 3 732,00 - 354,00 3 378,00 
30906 713004 111 defibrilátor – 3 ks 6 300,00 6 300,00 + 354,00 6 654,00 

   spolu 10 100,00 10 032,00 0,00 10 032,00 
 

 
15. Rozpočtové opatrenie č. 695/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-011 zo dňa 9.9.2014) 

– zvýšenie limitu bežných výdavkov o 2 600,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 640 – 
bežné transfery a rozpočtovú podpoložku 642014 – bežné transfery jednotlivcovi. 
Personálnym rozkazom č. 191/2014 zo dňa 14. Augusta 2014 minister vnútra SR udelil podľa § 74 
ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov a v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia ministra vnútra SR č. 23/2006 
o disciplinárnej právomoci v Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov peňažný 
dar v sume 200 € pre 13-tich príslušníkov HZS z oblastných stredísk Malá Fatra a Veľká Fatra za 
mimoriadny prejav statočnosti odvahy a úsilia pri záchrane a evakuácii osôb z Chaty Vrátna počas 
ničivej búrky, ktorá zasiahla Vrátnu dolinu dňa 21. júla 2014. 
Rozpočtové prostriedky boli určené na dokrytie rozpočtu pre kategóriu 640 – Bežné transfery. 
 

16. Rozpočtové opatrenie č. 765/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-009 zo dňa 
26.9.2014) – viazanie limitu kapitálových výdavkov o 72 106,00 € s kódom zdroja „131C“, a to pre 
kategóriu 710 – obstarávanie kapitálových aktív, rozpočtovú podpoložku 713005 – nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a investičnú akciu IA-27996 – 
Automatické meteorologické stanice. 
 

17. Rozpočtové opatrenie č. 787/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-018 zo dňa 
2.10.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 37 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na údržbu a opravy motorových vozidiel 
(634002), na prenájom leteckej techniky (634004), na rekondičné pobyty príslušníkov (637006) 
a na nemocenské dávky (642015).   

 
18. Rozpočtové opatrenie č. 788/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-010 zo dňa 

2.10.2014) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 65 591,40 € s kódom zdroja „131C pre 
kategóriu 710 – obstarávanie kapitálových aktív, rozpočtovú podpoložku 713005 – nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a investičnú akciu IA-27996 – 
„Automatické meteorologické stanice“.  
 

19. Rozpočtové opatrenie č. 152/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-010 zo dňa 
3.10.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 84 136,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 61 774,00 € a pre 
kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 22 362,00 €.  
Týmto rozpočtovým opatrením sa na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov za obdobie 
01-08/2014 a predpokladu čerpania mzdových prostriedkov do konca roka 2014 zvýšil objem 
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mzdových prostriedkov pre príslušníkov HZS o 61 774,00 €, z toho 20 000,00 € na zabezpečenie 
zvyšovania platových stupňov a hodností z dôvodu zvyšovania započítanej praxe, 25 000,00 € na 
limit nadčasov, ktorý nebol doteraz na rok 2014 stanovený a 16 774,00 € na zvýšenie záväzného 
limitu peňažnej náhrady za pohotovosť. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečili 
prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní. 

 
20. Rozpočtové opatrenie č. 1342/285/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000596-019 zo dňa 

15.12.2014, ŽoP č. 22140220158/504 zo dňa 4.11.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 2 003,04 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 1 702,58 € a s kódom zdroja 11S2 o 300,46 € a zvýšenie 
limitu kapitálových výdavkov o 52 985,17 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 45 037,39 € a s kódom 
zdroja 11S2 o 7 947,78 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 54 988,21 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633001 11S1 interiérové vybavenie 1 203,80 
 0412 633002 11S1 výpočtová technika 498,78 

21111 0412 713003 11S1 telekomunikačná technika 926,16 
21111 0412 717003 11S1 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 44 111,23 

 0412 633001 11S2 interiérové vybavenie 212,44 
 0412 633002 11S2 výpočtová technika 88,02 

21111 0412 713003 11S2 telekomunikačná technika 163,44 
21111 0412 717003 11S2 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba 7 784,34 

       CELKOM 54 988,21 
 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/504 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“. 

 
21. Oprava rozpočtového opatrenia č. 788/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-010 zo 

dňa 2.10.2014) – zníženie limitu kapitálových výdavkov o 0,20 € s kódom zdroja „131C pre 
kategóriu 710 – obstarávanie kapitálových aktív, rozpočtovú podpoložku 713005 – nákup 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a investičnú akciu IA-27996 – 
„Automatické meteorologické stanice“.  
 

22. Rozpočtové opatrenie č. 1485/337/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-001 zo dňa 
31.12.2014, ŽoP č. 22140220161/604 zo dňa 21.11.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 4 130,88 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 3 511,25 € a s kódom zdroja 11S2 o 619,63 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 183 429,93 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633004 11S1 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 1 572,50 
 0412 637005 11S1 špeciálne služby 1 938,75 
 0412 633004 11S2 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 277,50 
 0412 637005 11S2 špeciálne služby 342,13 

       CELKOM 4 130,88 
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Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161/604 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“. 

 
23. Rozpočtové opatrenie č. 1113/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000381-051 zo dňa 

27.11.2014) – viazanie limitu kapitálových výdavkov vo výške 167 297,49 € s kódom zdroja 
„131D“, a to pre kategóriu 710 – obstarávanie kapitálových aktív nasledovne: 

v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu 
21105 0320 716 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba -2 640,40 
21105 0320 717003 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba -41 830,27 
21110 0320 716 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba -327,22 
21110 0320 717002 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba -26 900,12 
21111 0320 717002 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba -1,82 
21111 0320 717003 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba -12 546,68 
21156 0320 716 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba -1 551,00 
21156 0320 717002 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba -1 027,46 
21157 0320 717002 131D Dom HZS St. Smokovec č. 23 - rekonštrukcia -3 234,79 
27952 0320 717001 131D Záchranná stanica Pieniny -36 394,93 
29814 0320 716 131D Záchranná stanica Martinské hole-novostavba -120,00 
27953 0320 717001 131D AMS Kosodrevina-stožiar -361,40 
27954 0320 717001 131D AMS Kráľová hoľa-stožiar -5 000,00 
27955 0320 717001 131D AMS Smrekovica-stožiar -5 000,00 
27957 0320 717001 131D AMS Krížava-stožiar -5 000,00 
27959 0320 717001 131D AMS Temné Smrečiny-stožiar -6 000,00 
27960 0320 717001 131D AMS Kačacia-stožiar" -1 361,40 
27961 0320 717001 131D AMS Kežmarské pleso-stožiar -6 000,00 
27962 0320 717001 131D AMS Pod Havranom-stožiar -6 000,00 
27966 0320 717001 131D AMS Pod Ploskou-stožiar -6 000,00 

       CELKOM -167 297,49 
 

 
24. Rozpočtové opatrenie č. 985/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-020 zo dňa 

26.11.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 998,78 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na úhradu služieb spojených s prevozom 
zosnulých horolezcov p. Švancára a p. Matláka, ktorí zahynuli v Himalájach.   

 
25. Rozpočtové opatrenie 1126/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-016 zo dňa 

28.11.2014) – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových 
výdavkov na rok 2014 nasledovne:  

26. v EUR 

  

EK 

    rozpis    
čís. kód   schváleného úprava rozpočet 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu   po úprave 
30908 713004 111 Obytný kontajner  59 190,00 -267,00 58 923,00 
30905 713005 111 Jaskyniarske nosidlá 2 150,00 +79,00 2 229,00 
30907 713002 111 Záložný zdroj UPS 7 000,00 +188,00 7 188,00 

   spolu 68 340,00 0,00 68 340,00 
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27. Rozpočtové opatrenie 1134/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-017 zo dňa 
28.11.2014) – viazanie limitu kapitálových výdavkov vo výške 51 895,57 €, a to s kódom zdroja 
11S1 o 44 111,23 € a s kódom zdroja 11S2 o 7 784,34 €.  
Rozpočtovým opatrením č. 1218/2013 (list ORF SE MV SR č. p. SE-ORF2-2013/001534-010 zo 
dňa 13.12.2013) boli Horskej záchrannej službe pridelené rozpočtové prostriedky na kapitálové 
výdavky na rok 2013 vo výške 102 068,00 € na úhradu faktúr za stavebné práce, ktoré boli po 
lehote splatnosti. Stavebné práce boli vykonané v rámci realizácie projektov ROP financovaných 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním z prostriedkov  ŠR na základe 
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a na základe zmlúv o dielo, ktoré uzatvorilo 
so zhotoviteľom Ministerstvo vnútra SR. Finančné prostriedky boli určené na úhradu kapitálových 
výdavkov v súvislosti s realizáciou investičnej akcie RI č. 21110 – „Dom HZS Zverovka a garáže – 
rekonštrukcia a nadstavba“ v celkovej výške 50 172,43 € a investičnej akcie RI č. 21111 – „Dom 
HZS Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba“ v celkovej výške 51 895,57 €. 
Na základe žiadosti o platbu pre uvedený projekt schválenej Oddelením zúčtovania projektov ROP 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre uvedený projekt, bolo dňa 4.11.2014 
vykonané rozpočtové opatrenie č. 1342/285/2014, ktorým boli HZS refundované uhradené 
rozpočtové prostriedky vo výške 51 895,57 €.  
Refundované rozpočtové prostriedky boli viazané nasledovne: 

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
21111 0412 717003 11S1 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba - 44  111,23 
21111 0412 717003 11S2 Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba - 7 784,34 

       CELKOM - 51 895,57 
 
 
28. Rozpočtové opatrenie č. 1160/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-021 zo dňa 

2.12.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 200 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „131C“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS.  

 
29. Rozpočtové opatrenie č. 1135/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-018 zo dňa 

28.11.2014) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 98 567,29 € pre kategóriu 710 – obstaranie 
kapitálových aktív s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na investičnú akciu 
IA-21156 „Dom HZS Donovaly č. 504 – rekonštrukcia a prístavba“ na rozpočtovú podpoložku 
717002 vo výške 78 858,70 € a na rozpočtovú podpoložku 717003 vo výške 9 308,59 €, ďalej na 
investičnú akciu IA-31471 „Snežné skútre – technické zhodnotenie“ na rozpočtovú podpoložku vo 
výške 714005 vo výške 10 400,00 € na montáž hydraulickej brzdy a prídavných hrotov. 

 
30. Rozpočtové opatrenie č. 1486/338/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-002 zo dňa 

31.12.2014, ŽoP č. 22140220160/301 zo dňa 9.12.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 11 384,08 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 9 676,47 € a s kódom zdroja 11S2 o 1 707,61 € a 
zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 64 760,86 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 55 046,73 € 
a s kódom zdroja 11S2 o 9 714,13 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 76 144,94 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633001 11S1 interiérové vybavenie 5 767,08 
 0412 633002 11S1 výpočtová technika 3 269,85 

21156 0412 717002 11S1 Dom HZS Donovaly č.504–rekonštrukcia a prístavba 30 597,39 
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21156  717003 11S1 Dom HZS Donovaly č.504–rekonštrukcia a prístavba 24 449,34 
 0412 633001 11S2 interiérové vybavenie 1 017,72 
 0412 633002 11S2 výpočtová technika 577,03 

21156  717002 11S2 Dom HZS Donovaly č.504–rekonštrukcia a prístavba 5 399,54 
21156 0412 717003 11S2 Dom HZS Donovaly č.504–rekonštrukcia a prístavba 4 314,59 

       CELKOM 76 144,94 
 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/504 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia 
a modernizácie OS Veľká Fatra - Donovaly“. 

 
31. Rozpočtové opatrenie č. 1264/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000420-063 zo dňa 

10.12.2014) – viazanie limitu kapitálových výdavkov vo výške 25 275,07 € s kódom zdroja „111“ 
pre kategóriu 710 – obstaranie kapitálových aktív, investičnú akciu IA-21156 „Dom HZS Donovaly 
– rekonštrukcia a prístavba“ a rozpočtovú podpoložku 717002. 

 
32. Rozpočtové opatrenie č. 1264/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000420-063 zo dňa 

10.12.2014) – súhlas s použitím nevyčerpaných kapitálových výdavkov s kódom zdroja „131C“ vo 
výške 26 610,84 € na finančné zabezpečenie investičnej akcie IA-21156 „Dom HZS Donovaly – 
rekonštrukcia a prístavba“, a to na úhradu prác, ktoré neboli uznané v rámci realizácie projektu 
v sume 1 335,77 € a na úhradu časti faktúry za stavebné práce v sume 25 275,07 €. 

 
33. Rozpočtové opatrenie č. 232/280/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-012 zo dňa 

10.12.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 118 470,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 100 722,00 €, pre 
zamestnancov vo verejnom záujme o 2 024,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní o 15 724,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014.  

 
34. Rozpočtové opatrenie č. 1487/353/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-003 zo dňa 

31.12.2014, ŽoP č. 22140220159/605 zo dňa 12.12.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov 
o 5 109,19 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 4 342,81 € a s kódom zdroja 11S2 o 766,38 € a  zvýšenie 
limitu kapitálových výdavkov o 1 089,60 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 926,16 € a s kódom zdroja 
11S2 o 163,44 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 6 198,79 € nasledovne:  

                                                                       v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie/podpoložky rozpočtu 
 0412 633002 11S1 výpočtová  technika 9,18 
 0412 633004 11S1 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 1 725,50 
 0412 637005 11S1 špeciálne služby 2 608,13 

21157 0412 713003 11S1 telekomunikačná technika 926,16 
 0412 633002 11S2 výpočtová  technika 1,62 
 0412 633004 11S2 prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 304,50 
 0412 637005 11S2 špeciálne služby 460,26 

21157 0412 713003 11S2 telekomunikačná technika 163,44 

       CELKOM 6 198,79 
 

Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220159/605 pre konečného 
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – Starý Smokovec“. 
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35. Rozpočtové opatrenie č. 1327/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000582-020 zo dňa 
15.12.2014) – súhlas s použitím nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky 
s kódom zdroja „111“ vo výške 5 943,20 € a viazanie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na 
kapitálové výdavky s kódom zdroja „111“ vo výške 20,39 € nasledovne: 

                            v EUR 

    
upravený 
rozpočet 

2014 

skutočné 
čerpanie 

k 31.12.2014 

 
návrh 

na 
použitie 

číslo 
IA názov EK 

kód 
zdroja zostatok 

          
30908 "HZS - obytný kontajner"  713004 111 58 923,00 56 066,40 2 856,60   
30906 "HZS - defibrilátor" 713004 111 6 654,00 6 653,99 0,01   
30909 "HZS - kompresor"  713004 111 3 378,00 3 051,60 326,40   

30902 
"HZS - zvozné sane za snež.skúter s dekou a 
ochranou pacienta"  713005 111 6 600,00 5 600,00 1 000,00 5 600,00 

30904 "HZS - nosidlá UT 2000 s príslušenstvom"  713005 111 9 600,00 8 340,00 1 260,00   
30911 "HZS - analyzátor dychu"  713005 111 1 900,00 1 827,44 72,56   
31471 "HZS - snežné skútre - technické zhodnotenie"  714005 111 10 400,00 9 951,98 448,02   
31564 "HZS - diskové pole" 713002 111 0,00 0,00 0,00 343,20 

  nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014           20,39 
  spolu     97 455,00 91 491,41 5 963,59 5 963,59 

 
 

36. Rozpočtové opatrenie č. 260/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-013 zo dňa 
17.12.2014) – viazanie limitu bežných výdavkov vo výške 16 405,00 € s kódom zdroja „111“, a to 
pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS v sume 14 091,00 
€, pre zamestnancov vo verejnom záujme v sume 602,00 € a pre kategóriu 620 – poistné 
a príspevok do poisťovní v sume 1 712,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov 
v roku 2014.  Na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014 boli viazané 
nevyčerpané mzdové prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní. 

 
37. Rozpočtové opatrenie č. 1397/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-023 zo dňa 

20.12.2014) – zníženie limitu rozpočtovaných príjmov o 2 931,12 € na základe očakávaného 
plnenia príjmov. 

 
38. Rozpočtové opatrenie č. 1427/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-025 zo dňa 

22.12.2014) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 30 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS, materiál na údržbu pracovných pomôcok a techniku spojenú 
s bežnou prevádzkou.  

 
39. Rozpočtové opatrenie č. 1436/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000420-076 zo dňa 

30.12.2014) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 1 764,00 € pre kategóriu 710 – obstaranie 
kapitálových aktív s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na nákup zvozných 
saní. 
 

40. Rozpočtové opatrenie č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 
26.11.2014) – zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov. Súhlas s použitím nevyčerpaných 
rozpočtových prostriedkov na podpoložke 631001 – Tuzemské cestovné náhrady vo výške 9000,84 
€, ktoré boli účelovo určené na zabezpečenie projektu „Vzdelávanie IZS“ v rámci národného 
programu vzdelávania – operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia na bežné tuzemské  
cestovné náhrady a v prípade nedočerpania je možné ich použitie na dofinancovanie najnutnejších 
prevádzkových potrieb. 
Z dôvodu nedočerpania rozpočtových prostriedkov na reprezentačné výdavky na rozpočtovej 
podpoložke 637036 – reprezentačné (NÚ-513003) z dôvodu neuskutočnenia prijatia zahraničnej 
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delegácie boli zároveň viazané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky v rámci pridelených 
finančných prostriedkov na rok 2014. 

 
41. Rozpočtové opatrenie č. 1344/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-217 zo dňa 

26.11.2014) – viazanie rozpočtových prostriedkov na reprezentačné výdavky na rozpočtovej 
podpoložke 633016 – reprezentačné výdavky (NÚ-513002) v rámci pridelených finančných 
prostriedkov na rok 2014. Finančné prostriedky bolo možné použiť v rámci finančného strediska 
HZS. 
 

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

 
     Vykonané rozpočtové opatrenia boli rozpísané v informačnom systéme Štátnej pokladnice – v module 
MUR a v integrovanom informačnom systéme SAP. 
 
 
 
6.1.2.     Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov  

 
     V nasledujúcej tabuľke uvádzame schválený rozpočet pre rok 2014, upravený rozpočet po 
vykonaných rozpočtových opatreniach a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov k 31.12.2014. 
 

                                                                                                                                                                          v  EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Rozpočet  
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% 
plnenia 

   a b c c/b 
Príjmy celkom                                            **/ 111 záväzný 194 250,00 191 318,88 191 459,46 100,07 
Výdavky celkom 111 záväzný 2 846 467,00 4 610 428,83 4 610 426,98 100,00 
Bežné výdavky celkom (600) 111 záväzný 2 846 467,00 3 495 305,33 3 495 303,48 100,00 
z toho:       
    610 – mzdy,platy,služobné príjmy a OOV */ 111 záväzný 1 576 497,00 1 793 703,00 1 793 702,15 100,00 
    620 -  poistné a príspevok do poisťovní      */ 111 záväzný 569 970,00 630 708,00 630 707,67 100,00 
    630 – tovary a služby 111 orientačný 687 000,00 779 824,86 779 824,19 100,00 
    630 – tovary a služby 
    630 – tovary a služby 
    630 – tovary a služby 
    640 – bežné transfery 

131C 
11S1 
11S2 
111 

orientačný 
 
 

orientačný 

0,00 
0,00 
0,00 

13 000,00 

200 000,00 
59 751,23 
10 544,32 
20 773,92 

200 000,00 
59 751,23 
10 544,32 
20 773,92 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Kapitálové výdavky celkom (710) 111 záväzný 0,00 175 035,83 175 035,83 100,00 
Kapitálové výdavky celkom (710) 131C záväzný 0,00 232 627,62 232 627,62 100,00 
Kapitálové výdavky celkom (710) 131D záväzný 0,00 272 681,12 272 681,12 100,00 
Kapitálové výdavky celkom (710) 11S1  0,00 369 562,08 369 562,08 100,00 
Kapitálové výdavky celkom (710) 11S2  0,00 65 216,85 62 216,85 100,00 

*/   skutočné výdavky za obdobie 01/2014 až 12/2014 podľa čerpania rozpočtu 
**/ príjmy celkom sú uvedené rozpočtované príjmy 

 
 
Ukazovatele počtu príslušníkov, zamestnancov a objemu mzdových prostriedkov                      v EUR                                                                                 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Plán/rozpočet 
schválený 

Plán/rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 */ 

% 
plnenia 

   a b c c/b 
Plánovaný počet príslušníkov HZS 
Platové prostriedky  

 
111 

záväzný 
záväzný 

128 
1 518 710,00 

128 
1 732 316,00 

127,9 
1 732 315,45 

99,9 
100,00 

Počty zamestnancov vo verejnom záujme 
Platové prostriedky  

 
111 

záväzný 
záväzný 

8 
57 787,00 

8 
61 387,00 

7,8 
61 386,70 

97,5 
100,00 

*/ priemerný evidenčný počet prepočítaný za sledované obdobie 
*/ skutočné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za sledované obdobie  
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     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 
131, z toho je 106 odborne pripravených záchranárov. 
V roku 2014 došlo k vzniku služobného pomeru v dvoch prípadoch – od 1.12.2014 bol prijatý 1 
príslušník na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry a 1 príslušník na oblastné stredisko HZS Veľká Fatra. 
Od. 1. 11. 2014 sa zvýšil aj počet operátorov na operačnom stredisku tiesňového volania v počte 1. 
Priemerný evidenčný počet príslušníkov HZS prepočítaný za hodnotené obdobie je 127,9. 
 
     Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vo fyzických osobách je k poslednému 
dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené úväzky.  
V roku 2014 došlo k vzniku 4 pracovných pomerov: 

� od 8.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry na dobu určitú 
počas trvania práceneschopnosti aktuálnej zamestnankyne, ktorá nastúpila na PN 7.1.2014 
s predpokladom dlhodobého trvania PN, tento pracovný pomer k 31.12.2014 stále trvá; 

� od 1.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry                        a 
1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Slovenský raj, 

� od 23.1.2014 bol prijatý 1 zamestnanec na upratovacie práce v objekte Horskej záchrannej služby 
v Liptovskom Hrádku, 

ďalej došlo v roku 2014 k vzniku a zároveň zániku 2 pracovných pomerov na zastupovanie počas 
dlhodobej PN : 

� od 9.4.2014 do 9.6.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry na 
miesto pomocnej zamestnankyne, ktorá bola na dlhodobej PN od 11.2.2014 do 6.7.2014; 

� na to isté miesto bola prijatá 1 zamestnankyňa od 17.6.2014 do 6.7.2014. 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,8. 
 
 
Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly                                                  v EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014  

% 
plnenia 

633016 - reprezentačné výdavky (NÚ-513002) 111 záväzný 300,00 273,93 273,93 100,00 
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ-513003) 
prijatia zahraničných delegácií 

111 záväzný 0 1 330,64 1 330,64 100,00 

 

     Limit výdavkov na reprezentáciu pre riaditeľa bol schválený vo výške 300 €, skutočné výdavky za 
rok 2014 predstavujú 273,93 €.  

     Na základe uvedeného sme požiadali Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva 
vnútra SR o zmenu účelu nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov vo výške 26,07 € a rozpočtovým 
opatrením č. 1344/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-217 zo dňa 26.11.2014) boli z dôvodu 
nedočerpania viazané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky  na rozpočtovej podpoložke 
633016 – reprezentačné výdavky (NÚ-513002) v rámci pridelených finančných prostriedkov na rok 
2014. Finančné prostriedky bolo možné použiť v rámci finančného strediska HZS. 

 
     Plán zahraničných stykov na rok 2014 bol predložený Odboru protokolu Kancelárie ministra vnútra.  
Výdavky na prijatia zahraničných delegácií boli plánované vo výške 2 236 €. Skutočné výdavky za rok 
2014 predstavujú 1 330,64 €.  
     Na základe uvedeného sme požiadali Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva 
vnútra SR o zmenu účelu nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov vo výške 905,36 € a rozpočtovým 
opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 26.11.2014) boli z dôvodu 
neuskutočnenia prijatia zahraničnej delegácie viazané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky na 
rozpočtovej podpoložke 637036 – reprezentačné (NÚ-513003) v rámci pridelených finančných 
prostriedkov na rok 2014. 
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     Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu a záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej 
kapitoly pre rok 2014 boli dodržané.  
 
 
 631001 – tuzemské pracovné cesty (účelovo vyčlenený limit) 
Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia                                                                   v EUR 

 
Ukazovateľ 

Kód 
zdroja 

 
Limit 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014  

% 
plnenia 

631001 – tuzemské pracovné cesty 111 záväzný 3 140 139,16 139,16 100,00 

    
     Rozpočtovým opatrením č. 33/2014 zo dňa 10.2.2014 bol pre Horskú záchrannú službu zvýšený limit 
bežných výdavkov na podpoložke 631001 – tuzemské cestovné náhrady o 6 000 € z dôvodu 
zabezpečenia projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014 v rámci národného programu vzdelávania – 
„Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia“, ktorých gestorom je Sekcia krízového riadenia 
ministerstva vnútra SR. Zároveň rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR na rok 2014 (list č.p. SE-ORF1-2014/000394-031 zo dňa 4.2.2014) bolo oznámené, že v rámci 
limitu finančných prostriedkov kategórie 630 – Tovary a služby sú aj účelovo rozpočtované finančné 
prostriedky vo výške 3 140 €, rovnako určené na školenia v rámci projektu „Vzdelávanie IZS“. Ku dňu 
31.12.2014 bolo z účelovo určených prostriedkov čerpaných len 139,16 €. Na uvedených školeniach je 
strava zabezpečená a záchranári využívajú na tuzemské pracovné cesty služobné motorové vozidlá, čo je 
výhodnejšie pri preprave viacerých osôb. 
     Na základe uvedeného sme požiadali o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov 
a rozpočtovým opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 
26.11.2014) Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR súhlasil 
s použitím nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na podpoložke 631001 – Tuzemské cestovné 
náhrady vo výške 9 000,84 €, ktoré boli účelovo určené na zabezpečenie projektu „Vzdelávanie IZS“ 
v rámci národného programu vzdelávania – operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, na 
bežné tuzemské  cestovné náhrady a v prípade nedočerpania je možné ich použitie na dofinancovanie 
najnutnejších prevádzkových potrieb. 
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6.2 Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky  
 
6.2.1  Príjmy                                                                                                                      
      
6.2.1.1.     Plnenie príjmov  
 
     Plnenie príjmov k 31.12.2014 podľa platnej ekonomickej klasifikácie, podľa jednotlivých zdrojov 
a porovnanie plnenia rozpočtovaných príjmov so schváleným, upraveným rozpočtom a s rovnakým 
obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách: 
   

v EUR 

Kategória 
kód   

zdroja 
Rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 - príjmy % 

plnenia 
% 

plnenia schválený upravený rozpočtované mimorozpočtové 
  a b c d c/a c/b 
200-Nedaňové príjmy 111 194 250,00 191 318,88 191 459,46 0 98,56 100,07 
200-Nedaňové príjmy 72E_M 0 0 0 6 242,84 x x 
200-Nedaňové príjmy 72F_M 0 0 0 29 981,46 x x 
PRÍJMY spolu  194 250,00 191 318,88 191 459,46 36 224,30 98,56 100,07 

 

      v  EUR 

                        

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

klasif. položka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014 plnenia plnenia rastu 

  podpoložka                     

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

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

0320 212004 111 04A03 
  z prenajatých strojov, prístr., 
zariad.,tech.,nár. 0,03 0,00 0,03 0,03 x 100,00 1,00 

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

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

0320 222003 111 04A03   za porušenie predpisov 1 040,86 0,00 136,09 136,09 x 100,00 0,13 

0320 223001 111 04A03   za predaj výrobkov,tovarov a služieb 231 742,63 192 590,00 167 567,46 167 708,04 87,08 100,08 0,72 

0320 223003 111 04A03   za stravné 1 966,24 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 223004 111 04A03   za prebytočný hnuteľný majetok 45,00 0,00 10,00 10,00 x 100,00 0,22 

0320 223 111 04A03 
Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a 
služieb 233 753,87 192 590,00 167 577,46 167 718,04 87,09 100,08 0,72 

0320 220 111 04A03 Administratívne a iné poplatky a platby 234 794,73 192 590,00 167 713,55 167 854,13 87,16 100,08 0,71 

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

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

0320 292012 111 04A03   príjmy z dobropisov 7 732,64 0,00 21 610,72 21 610,72 x 100,00 2,79 

0320 292019 111 04A03   príjmy z refundácie 400,14 0,00 124,93 124,93 x 100,00 0,31 

0320 292027 111 04A03   iné - náhrada škôd 917,61 0,00 206,21 206,21 x 100,00 0,22 

0320 292 111 04A03 Ostatné príjmy 9 050,39 0,00 21 941,86 21 941,86 x 100,00 2,42 

0320 290 111 04A03 Iné nedaňové príjmy 9 050,39 0,00 21 941,86 21 941,86 x 100,00 2,42 

                        

0320 200 111 04A03 Nedaňové príjmy (rozpočtové) 245 508,59 194 250,00 191 318,88 191 459,46 98,56 100,07 0,78 

                        

0320 292006 72E_M 04A03   z poistného plnenia 2 370,80 0,00 0,00 6 242,84 x x 2,63 

0320 223003 72F_M 04A03   za stravné 31 166,12 0,00 0,00 29 981,46 x x 0,96 

0320 200 72_M 04A03 Nedaňové príjmy (mimorozpočtové) 33 536,92 0,00 0,00 36 224,30 x x 1,08 

                        

0320 311 72A_M 04A03   granty - tuzemské bežné 1 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 300 72A_M 04A03 Granty a transfery (mimorozpočtové) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

                        

Príjmy celkom       280 045,51 194 250,00 191 318,88 227 683,76 117,21 119,01 0,81 



  
 
 

 
 
 

62 

      Rozpočtovým opatrením správcu kapitoly (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-023 zo dňa 
20.12.2014) bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2014 – zníženie rozpočtových 
príjmov o 2 931,12 € na základe očakávaného plnenia príjmov. 
 
 
     200 - Nedaňové príjmy – rozpočtové 
 
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

          212003 – z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 663,44 € predstavuje nájomné za 
užívanie bytov na základe nájomných zmlúv, plnenie na 100,21 % oproti schválenému rozpočtu 
a plnenie na 100,00 % oproti  upravenému rozpočtu.  
 
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

          222003 – Úroky z omeškania vo výške 136,09 € predstavujú príjmy za úroky z omeškania – 
nedodržanie lehoty splatnosti faktúry za záchrannú činnosť poskytnutú v zmysle zákona č. 544/20042 
Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.           
          223001 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 167 708,04 
€ predstavujú príjmy za záchrannú činnosť v horských oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. 
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, príjmy za zabezpečenie lyžiarskych služieb 
alebo záchrannú činnosť na základe podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej 
dopravy, príjmy za asistencie pri športových a iných podujatiach, príjmy za školenia, odstrel lavín 
a ubytovacie služby.  
     Plnenie príjmov v rámci tejto podpoložky je na 87,08 % oproti schválenému rozpočtu a plnenie na 
100,08 % oproti upravenému rozpočtu.  
     Plnenie príjmov tohto druhu je podstatne nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka – 
index rastu 0,72. V minulých rokoch bolo plnenie na tejto položke vyššie vzhľadom k tomu, že 
zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchranná činnosť na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov 
zariadení osobnej lanovej dopravy je vykonávaná prevažne v mesiacoch január až apríl podľa snehových 
podmienok. V zimnej sezóne 2014 neboli priaznivé snehové podmienky, čo malo za následok aj zníženie 
príjmov za výkon lyžiarskych služieb a záchrannej činnosti na lyžiarskych tratiach.  
      Z porovnania s predchádzajúcimi rokmi jednoznačne vyplýva, že neplnenie rozpočtových príjmov je 
spôsobené znížením počtu zásahov mimo horských oblastí a celkovo znížením tržieb za lyžiarske služby 
a záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach z dôvodu miernej zimy  a nepriaznivých snehových 
podmienok v zimnej sezóne 2014. 
 
290 – Iné nedaňové príjmy 
          292012 – príjmy z dobropisov vo výške 21 610,72 € predstavujú predovšetkým príjmy za energie, 
ktoré nebolo možné vzájomne započítať s výdavkami. 
      292019 – príjmy z refundácie vo výške 124,93 € predstavujú príjmy z vyúčtovania služieb 
spojených s užívaním bytu.  
          292027 – iné vo výške 206,21 € predstavujú príjmy z predpísaných náhrad príslušníkom HZS a 
zamestnancom za spôsobené škody.  
     Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované. 
 
 
     200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72E_M) 
 
290 – Iné nedaňové príjmy 

           292006 – poistné plnenie v celkovej výške 6 242,84 € predstavuje poistné plnenie za škodu na 
služobnom motorovom vozidle uhradené poisťovňou na základe poistnej zmluvy, ktorú má príslušník 
HZS podpísanú s poisťovňou pre prípad zodpovednosti za škody pri výkone povolania – 29,02 €, poistné 
plnenia za škody na služobných motorových vozidlách uhradené poisťovňou z havarijného poistenia – 
6 213,82 €.  
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     200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72F_M) 
 
220 – Administratívne a iné poplatky a platby 

           223003 – za stravné vo výške 29 981,46 € je príjem za stravné od príslušníkov HZS 
a zamestnancov a príspevok na stravné zo sociálneho fondu (t. j. rozdiel medzi nominálnou hodnotou 
stravovacej poukážky vo výške 3,20 € a príspevkom služobného úradu/zamestnávateľa na stravovanie 
príslušníkov HZS a zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a interných aktov riadenia).   
      
 
6.2.1.2 Podiel plnenia príjmov na celkovom plnení príjmov 
 
          Podiel plnenia jednotlivých príjmov v percentách na celkovom plnení príjmov uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke: 

     

    v  EUR 

                  

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

klasif. položka       31.12.2014 plnenia plnenia plnenia 

  podpoložka               

                  

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

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

0320 212 111 04A03 Príjmy z vlastníctva 1 663,47       

0320 210 111 04A03 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 663,47 100,00 0,87   

0320 222003 111 04A03   za porušenie predpisov 136,09 0,08     

0320 223001 111 04A03   za predaj výrobkov,tovarov a služieb 167 708,04 99,91     

0320 223004 111 04A03   za prebytočný hnuteľný majetok 10,00 0,01     

0320 220 111 04A03 Administratívne a iné poplatky a platby 167 854,13 100,00 87,67   

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

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

0320 292012 111 04A03   príjmy z dobropisov 21 610,72 98,49     

0320 292019 111 04A03   príjmy z refundácie 124,93 0,57     

0320 292027 111 04A03   iné - náhrada škôd 206,21 0,94     

0320 292 111 04A03 Ostatné príjmy 21 941,86       

0320 290 111 04A03 Iné nedaňové príjmy 21 941,86 100,00 11,46   

                  

0320 200 111 04A03 Nedaňové príjmy (rozpočtové) 191 459,46   100,00 84,09 

                  

0320 292006 72E_M 04A03   z poistného plnenia 6 242,84   17,23   

0320 223003 72F_M 04A03   za stravné 29 981,46   82,77   

0320 200 72E 04A03 Nedaňové príjmy (mimorozpočtové) 36 224,30   100,00 15,91 

                  

Príjmy celkom       227 683,76     100,00 
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6.2.2.     Výdavky 
      
6.2.2.1     Čerpanie výdavkov - sumár 
 
     Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2014 podľa platnej ekonomickej klasifikácie a podľa 
jednotlivých zdrojov, podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania 
výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

           v EUR 

funkčná         skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasifik. kategória zdroj program názov kategórie   2014 2014   plnenia plnenia rastu 

          k 31.12.2013 schválený upravený k 31.12.2014       

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

0320 610 111 0D60201 Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV  1 706 562,00 1 576 497,00 1 793 703,00 1 793 702,15 113,78 100,00 1,05 

0320 620 111 0D60202 
Poistné a príspevok do 
poisťovní 589 141,52 569 970,00 630 708,00 630 707,67 110,66 100,00 1,07 

0320 630 111 0D60203 Tovary a služby  1 193 925,81 687 000,00 779 824,86 779 824,19 113,51 100,00 0,65 

0320 640 111 0D60204 Bežné transfery 12 477,22 13 000,00 20 773,92 20 773,92 159,80 100,00 1,66 

0320 600 111 0D60201 Bežné výdavky 3 502 106,55 2 846 467,00 3 225 009,78 3 225 007,93 113,30 100,00 0,92 

                        

0320 630 131C 0D60201 Tovary a služby  0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00 x 

0320 600 131C 0D60201 Bežné výdavky 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00 x 

                        

0412 630 11S1 0D60201 Tovary a služby  0,00 0,00 59 751,23 59 751,23 x 100,00 x 

0412 600 11S1 0D60201 Bežné výdavky 0,00 0,00 59 751,23 59 751,23 x 100,00 x 

                        

0412 630 11S2 0D60201 Tovary a služby  0,00 0,00 10 544,32 10 544,32 x 100,00 x 

0412 600 11S2 0D60201 Bežné výdavky 0,00 0,00 10 544,32 10 544,32 x 100,00 x 

                        

0320 710 111 0D60201 Obstaranie kapitálových aktív 91 986,79 0,00 175 035,83 175 035,83 x 100,00 1,90 

0320 700 111 0D60201 Kapitálové výdavky 91 986,79 0,00 175 035,83 175 035,83 x 100,00 1,90 

                        

0320 710 131C 0D60201 Obstaranie kapitálových aktív 35 399,76 0,00 232 627,62 232 627,62 x 100,00 6,57 

0320 700 131C 0D60201 Kapitálové výdavky 35 399,76 0,00 232 627,62 232 627,62 x 100,00 6,57 

                        

0320 710 131D 0D60201 Obstaranie kapitálových aktív 0,00 0,00 272 681,12 272 681,12 x 100,00 x 

0320 700 131D 0D60201 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 272 681,12 272 681,12 x 100,00 x 

                        

0412 710 11S1 0D60201 Obstaranie kapitálových aktív 277 845,01 0,00 369 562,08 369 562,08 x 100,00 1,33 

0412 700 11S1 0D60201 Kapitálové výdavky 277 845,01 0,00 369 562,08 369 562,08 x 100,00 1,33 

                        

0412 710 11S2 0D60201 Obstaranie kapitálových aktív 49 031,47 0,00 65 216,85 65 216,85 x 100,00 1,33 

0412 700 11S2 0D60201 Kapitálové výdavky 49 031,47 0,00 65 216,85 65 216,85 x 100,00 1,33 

                        

      0D60201 Výdavky spolu - rozpočtové 3 956 369,58 2 846 467,00 4 610 428,83 4 610 426,98 161,97 100,00 1,17 

                        

0320 630 72A_M 0D60201 Tovary a služby  1 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

0320 600 72A_M 0D60201 Bežné výdavky - dary  1 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

                        

0320 630 72E_M 0D60201 Tovary a služby  2 370,80 0,00 0,00 6 242,84 x x 2,63 

0320 600 72E_M 0D60201 
Bežné výdavky - poistné 
plnenie 2 370,80 0,00 0,00 6 242,84 x x 2,63 
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0320 630 72F_M 0D60201 Tovary a služby  31 166,12 0,00 0,00 29 981,46 x x 0,96 

0320 600 72F_M 0D60201 Bežné výdavky - stravné 31 166,12 0,00 0,00 29 981,46 x x 0,96 

                        

      0D60201 
Výdavky spolu - 
mimorozpočtové 34 536,92 0,00 0,00 36 224,30 x x 1,05 

                

Výdavky - rozpočtové prostriedky 3 956 369,58 2 846 467,00 4 610 428,83 4 610 426,98 161,97 100,00 1,17 

Výdavky - mimorozpočtové prostriedky 34 536,92 0,00 0,00 36 224,30 x x 1,05 

                

Výdavky celkom 3 990 906,50 2 846 467,00 4 610 428,83 4 646 651,28 163,24 100,79 1,16 

 
 

funkčná         skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index 

klasifik. kategória zdroj program názov programu   2014 2014   plnenia plnenia rastu 

          k 31.12.2013 schválený upravený k 31.12.2014       

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

0320     0D60201 Horská záchranná služba 3 664 030,02 2 846 467,00 4 105 354,35 4 141 576,80 145,50 100,88 1,13 

0412     0D60201 Horská záchranná služba 326 876,48 0,00 505 074,48 505 074,48 x 100,00 1,55 

Výdavky celkom 3 990 906,50 2 846 467,00 4 610 428,83 4 646 651,28 163,24 100,79 1,16 

 
 
     600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 111) 
     Bežné výdavky boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške 3 225 007,93 € z celkového 
upraveného rozpočtu 3 225 009,78 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom a index rastu 0,92 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.  
      
     600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 131C) 
     Bežné výdavky s uvedeným kódom zdroja boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške 
200 000,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.  
 
     600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 11S1, 11S2) 
     Bežné výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 70 295,50 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % 
v porovnaní s upraveným rozpočtom.  
     V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané rozpočtové opatrenia v súvislosti s implementáciou 
projektov, ktoré sa realizujú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Regionálneho operačného programu. Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre nasledovné projekty: 

� Projekt ITMS 22140220158 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“ 

� Projekt ITMS 22140220159 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“ 

� Projekt ITMS 22140220160 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“ 

� Projekt ITMS 22140220161 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“    

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) boli podpísané dňa 28.9.2011. 
Poskytovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR poskytne NFP vo výške 100% zo 
schválených oprávnených výdavkov, t.j. 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a 15 % zo štátneho rozpočtu. 
     Čerpanie bežných výdavkov s kódmi zdroja 11S1 a 11S2 je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.4. 
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     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)  
     Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „111“ boli ku koncu hodnoteného 
obdobia hradené výdavky v súvislosti s realizáciou jednotlivých investičných akcií podľa registra 
investícií v celkovej výške 175 035,83 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % voči upravenému rozpočtu.  
     Čerpanie kapitálových výdavkov s  kódom zdroja 111 je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6. 
 
     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131C) 
     Na základe oznámenia o výške kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom 
rozpočtovom roku, boli rozpočtovým opatrením č. 278/2013 dňa 18.12.2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona 
č. 523/2004 Z.z. v platnom znení viazané rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 239 142,22 €, 
a to v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív. 
     Rozpočet pre rok 2014 bol rozpočtovým opatrením č. 430/118/2014 zo dňa 24.6.2014 o presunuté 
rozpočtové prostriedky upravený.  
     Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov boli ku koncu hodnoteného obdobia hradené výdavky 
v súvislosti s realizáciou jednotlivých investičných akcií podľa registra investícií v celkovej výške 
232 627,62 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. 
     Čerpanie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 131C je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6. 
 
     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131D) 
     Na základe oznámenia o výške kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom 
rozpočtovom roku, boli rozpočtovým opatrením č. 278/2013 dňa 18.12.2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona 
č. 523/2004 Z.z. v platnom znení viazané rozpočtové prostriedky z roku 2013 vo výške 439 978,61 €, 
a to v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív. 
     Rozpočet pre rok 2014 bol rozpočtovými opatreniami č. 256/60/2014 zo dňa 24.4.2014 a č. 
430/118/2014 zo dňa 24.6.2014 o presunuté rozpočtové prostriedky upravený.  
     Z celkovej čiastky rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky presunutých do rozpočtového 
roka 2014 s kódom zdroja 131D boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané rozpočtové prostriedky vo 
výške 272 681,12 €, čo je plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. 
     Čerpanie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 131D je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6. 
 
     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 11S1, 11S2) 
     Kapitálové výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 434 778,93 €, čo predstavuje plnenie na 
100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.  
     V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané rozpočtové opatrenia v súvislosti s implementáciou 
projektov, ktoré sa realizujú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Regionálneho operačného programu.     
     Čerpanie kapitálových výdavkov s kódmi zdroja 11S1 a 11S2 je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6. 
 
     600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72E_M)    
     Mimorozpočtové prostriedky - poistné plnenie za škody na služobných motorových vozidlách 
v celkovej výške 6 242,84 € boli použité na opravy služobných motorových vozidiel (EK-634002). 
 
     600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72F_M)    
     V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja „72F_M“ boli na základe usmernenia Odboru rozpočtu 
a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR (list č.p. SE-ORF2-2011/000413-002 zo dňa 
25.1.2011) hradené výdavky na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov v zmysle platnej 
legislatívy a interných pokynov v celkovej výške 29 981,46 € (EK-637014).  
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6.2.2.2     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 610 a 620 
 
     Podrobné čerpanie výdavkov v kategóriách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní podľa položiek ekonomickej klasifikácie 
k 31.12.2014, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie s rovnakým 
obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách: 

          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 611 111 0D60201   tarifný plat - ŠS 1 112 299,42 1 151 505,00 1 163 585,45 1 163 584,90 101,05 100,00 1,05 

03.2.0. 612001 111 0D60201   príplatky - ŠS 104 875,07 90 806,00 106 452,13 106 452,13 117,23 100,00 1,02 

03.2.0. 612002 111 0D60201   ostatné príplatky - ŠS 299 584,34 235 797,00 305 196,57 305 196,57 129,43 100,00 1,02 

03.2.0. 613 111 0D60201   náhrada za služobnú pohotovosť - ŠS 54 502,20 37 728,00 85 986,35 85 986,35 227,91 100,00 1,58 

03.2.0. 614 111 0D60201   odmeny - ŠS 73 883,97 1 968,00 71 095,50 71 095,50 3 612,58 100,00 0,96 

03.2.0. 616 111 0D60201   doplatok k služobnému platu 0,00 906,00 0,00 0,00 0,00 x x 

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS 1 645 145,00 1 518 710,00 1 732 316,00 1 732 315,45 114,06 100,00 1,05 

03.2.0. 611 111 0D60201   tarifný plat - VS 38 847,44 36 853,00 39 577,81 39 577,51 107,39 100,00 1,02 

03.2.0. 612001 111 0D60201   príplatky - VS 16 104,50 18 752,00 16 522,51 16 522,51 88,11 100,00 1,03 

03.2.0. 612002 111 0D60201   ostatné príplatky - VS 3 070,01 2 122,00 2 074,73 2 074,73 97,77 100,00 0,68 

03.2.0. 613 111 0D60201   náhrada za pracovnú pohotovosť - VS 181,60 60,00 187,95 187,95 313,25 100,00 1,03 

03.2.0. 614 111 0D60201   odmeny - VS 3 213,45 0,00 3 024,00 3 024,00 x 100,00 0,94 

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS 61 417,00 57 787,00 61 387,00 61 386,70 106,23 100,00 1,00 

03.2.0. 610 111 0D60201 
Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - 
spolu 1 706 562,00 1 576 497,00 1 793 703,00 1 793 702,15 113,78 100,00 1,05 

 
          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS 1 645 145,00 1 518 710,00 1 732 316,00 1 732 315,45 114,06 100,00 1,05 

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS 61 417,00 57 787,00 61 387,00 61 386,70 106,23 100,00 1,00 

03.2.0. 610 111 0D60201 
Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV  - 
spolu 1 706 562,00 1 576 497,00 1 793 703,00 1 793 702,15 113,78 100,00 1,05 

 
          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 621 111 0D60201   poistné do VšZP 130 402,83 117 968,00 141 416,88 141 416,88 119,88 100,00 1,08 

03.2.0. 623 111 0D60201   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 42 083,25 39 322,00 41 164,83 41 164,83 104,69 100,00 0,98 

03.2.0. 625001 111 0D60201   na nemocenské poistenie 890,08 809,00 918,86 918,86 113,58 100,00 1,03 

03.2.0. 625002 111 0D60201   na starobné poistenie 9 426,01 8 090,00 9 786,71 9 786,71 120,97 100,00 1,04 

03.2.0. 625003 111 0D60201   na úrazové poistenie 536,95 462,00 572,32 572,32 123,88 100,00 1,07 

03.2.0. 625004 111 0D60201   na invalidné poistenie 1 213,98 1 734,00 1 286,96 1 286,96 74,22 100,00 1,06 

03.2.0. 625005 111 0D60201   na poistenie v nezamestnanosti 376,99 578,00 389,20 389,20 67,34 100,00 1,03 

03.2.0. 625007 111 0D60201   na poistné do rezervného fondu 3 197,15 2 745,00 3 319,43 3 319,43 120,93 100,00 1,04 
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03.2.0. 625 111 0D60201 Poistné do Sociálnej poisťovne 15 641,16 14 418,00 16 273,48 16 273,48 112,87 100,00 1,04 

03.2.0. 628001 111 0D60201   na nemocenské zabezpečenie 22 404,09 21 262,00 23 266,59 23 266,59 109,43 100,00 1,04 

03.2.0. 628002 111 0D60201   na výsluhový dôchodok 304 852,84 303 743,00 332 280,69 332 280,39 109,40 100,00 1,09 

03.2.0. 628003 111 0D60201   na úrazové zabezpečenie 12 805,25 12 150,00 13 298,21 13 298,21 109,45 100,00 1,04 

03.2.0. 628004 111 0D60201   na invalidný výsluhový dôchodok 47 999,34 45 561,00 49 847,61 49 847,61 109,41 100,00 1,04 

03.2.0. 628005 111 0D60201   na výsluhový príspevok 12 450,80 15 187,00 12 856,92 12 856,92 84,66 100,00 1,03 

03.2.0. 628   0D60201 Poistné na osobitné účty 400 512,32 397 903,00 431 550,02 431 549,72 108,46 100,00 1,08 

03.2.0. 627 111 0D60201 
  príspevok do doplnk.dôchodkových 
poisťovní 501,96 359,00 302,79 302,76 x 99,99 0,60 

03.2.0. 620 111 0D60201 Poistné a príspevok do poisťovní 589 141,52 569 970,00 630 708,00 630 707,67 110,66 100,00 1,07 

 
 
     Rozpočtovým opatrením č. 51/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-004 zo dňa 
1.4.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 40 625,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS. Rozpočtovým opatrením bol 
v nadväznosti na našu žiadosť č. HZS-PSO-114/2014 zo dňa 28.1.2014 zvýšený rozpočet mzdových 
prostriedkov pre príslušníkov HZS. 
     Rozpočtovým opatrením č. 82/92/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-008 zo dňa 
20.6.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 36 412 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 610 
– mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 24 576 € a pre zamestnancov vo 
verejnom záujme o 2 178 €. Rozpočtovým opatrením bol v nadväznosti na našu žiadosť č. HZS-PSO-
114/2014 zo dňa 28.1.2014 zvýšený rozpočet mzdových prostriedkov pre príslušníkov HZS a súčasne 
rozpočet poistného a príspevku do poisťovní.  
Týmto rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 Z.z. o štátnom 
rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 a Nariadením 
vlády SR č. 441/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme zabezpečilo zvýšenie taríf zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2014.  
     Rozpočtovým opatrením č. 152/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-010 zo dňa 
3.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 84 136,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 61 774,00 € a pre kategóriu 620 – 
poistné a príspevok do poisťovní o 22 362,00 €.  
Týmto rozpočtovým opatrením sa na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov za obdobie 01-
08/2014 a predpokladu čerpania mzdových prostriedkov do konca roka 2014 zvýšil objem mzdových 
prostriedkov pre príslušníkov HZS o 61 774,00 €, z toho 20 000,00 € na zabezpečenie zvyšovania 
platových stupňov a hodností z dôvodu zvyšovania započítanej praxe, 25 000,00 € na limit nadčasov, 
ktorý nebol doteraz na rok 2014 stanovený a 16 774,00 € na zvýšenie záväzného limitu peňažnej náhrady 
za pohotovosť. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečili prostriedky na poistné a príspevok 
do poisťovní. 
     Rozpočtovým opatrením č. 232/280/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-012 zo dňa 
10.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 118 470,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 100 722,00 €, pre 
zamestnancov vo verejnom záujme o 2 024,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní 
o 15 724,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014.  
     Rozpočtovým opatrením č. 260/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-013 zo dňa 
17.12.2014) bol viazaný limit bežných výdavkov vo výške 16 405,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS v sume 14 091,00 €, pre 
zamestnancov vo verejnom záujme v sume 602,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní v sume 1 712,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014.  Na 
základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014 boli viazané nevyčerpané mzdové 
prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní. 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre 
príslušníkov HZS vo výške 1 732 315,45 € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom, plnenie na 114,06 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,05 v porovnaní 
s minulým rokom.           
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     Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo výške 61 386,70 € predstavuje plnenie na 100,0 
% v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 106,23 % v porovnaní so schváleným rozpočtom 
a index rastu 1,00 v porovnaní s minulým rokom. 
 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 620-Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 630 707,67 €  
predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 110,66 % v porovnaní 
so schváleným rozpočtom a index rastu 1,07 v porovnaní s minulým rokom.  
     Zákonom č. 80/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
s účinnosťou od 1.5.2013 zvýšilo poistné na výsluhový dôchodok platené služobným úradom o 3 %, t.j. 
z pôvodných 17% na 20%. Uvedenou legislatívnou zmenou zdôvodňujeme nárast čerpania rozpočtových 
prostriedkov v tejto kategórii oproti rovnakému obdobiu minulého roka. 
 
 
6.2.2.3     Počet príslušníkov HZS a zamestnancov vo výkone práce 

vo verejnom záujme 
 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
k 31.12.2013*/ 

Plán 
schválený 

Plán 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 */ 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/c d/a 
počet príslušníkov HZS 127,5 128 128 127,9 99,9 1,00 
počet zamestnancov vo verejnom záujme 7,7 8 8 7,8 97,5 1,01 
spolu 135,2 136 136 135,7 99,8 1,00 

   */ priemerný evidenčný počet prepočítaný za sledované obdobie 
 
 

 
 
Ukazovateľ 

Počet 
príslušníkov HZS 

 
k 31.12.2014 

Počet 
zamestnancov  

vo verejnom záujme 
k 31.12.2014 

 
 

SPOLU 

evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12. 131 14 145 
priemerný evidenčný počet prepočítaný 127,9 7,8 135,7 
priemerný evidenčný počet vo FO 127,9 13,9 141,8 

    
 
     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 
131, z toho je 106 odborne pripravených záchranárov. 
V roku 2014 došlo k vzniku služobného pomeru v dvoch prípadoch – od 1.12.2014 bol prijatý 1 
príslušník na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry a 1 príslušník na oblastné stredisko HZS Veľká Fatra. 
Od. 1. 11. 2014 sa zvýšil aj počet operátorov na operačnom stredisku tiesňového volania v počte 1. 
Priemerný evidenčný počet príslušníkov HZS prepočítaný za hodnotené obdobie je 127,9. 
 
     Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vo fyzických osobách je k poslednému 
dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené úväzky.  
V roku 2014 došlo k vzniku 4 pracovných pomerov: 

� od 8.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry na dobu určitú 
počas trvania práceneschopnosti aktuálnej zamestnankyne, ktorá nastúpila na PN 7.1.2014 
s predpokladom dlhodobého trvania PN, tento pracovný pomer k 31.12.2014 stále trvá; 

� od 1.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry                        a 
1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Slovenský raj, 

� od 23.1.2014 bol prijatý 1 zamestnanec na upratovacie práce v objekte Horskej záchrannej služby 
v Liptovskom Hrádku, 
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ďalej došlo v roku 2014 k vzniku a zároveň zániku 2 pracovných pomerov na zastupovanie počas 
dlhodobej PN : 

� od 9.4.2014 do 9.6.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na oblastné stredisko HZS Nízke Tatry na 
miesto pomocnej zamestnankyne, ktorá bola na dlhodobej PN od 11.2.2014 do 6.7.2014; 

� na to isté miesto bola prijatá 1 zamestnankyňa od 17.6.2014 do 6.7.2014. 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,8. 
 
     Podrobnejšie údaje sú uvedené v časti 3.3.1.3 – Osobné náklady. 
 
 
6.2.2.4     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 630 
 
     Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby s kódom zdroja „111“ podľa 
položiek ekonomickej klasifikácie k 31.12.2014, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného 
rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
Kód zdroja „111“ 
          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 631 111 0D60201 Cestovné náhrady 20 712,56 20 045,00 18 655,92 18 655,92 93,07 100,00 0,90 

03.2.0. 632 111 0D60201 Energie, voda a komunikácie 175 283,08 183 550,00 159 033,33 159 033,33 86,64 100,00 0,91 

03.2.0. 633 111 0D60201 Materiál 560 210,53 65 719,00 135 194,93 135 194,26 205,72 100,00 0,24 

03.2.0. 634 111 0D60201 Dopravné 150 370,45 134 100,00 159 666,52 159 666,52 119,07 100,00 1,06 

03.2.0. 635 111 0D60201 Rutinná a štandardná údržba 33 933,71 19 030,00 24 969,86 24 969,86 131,21 100,00 0,74 

03.2.0. 636 111 0D60201 Nájomné za prenájom 98 855,67 99 760,00 75 040,00 75 040,00 75,22 100,00 0,76 

03.2.0. 637 111 0D60201 Služby 154 559,81 164 796,00 207 264,30 207 264,30 125,77 100,00 1,34 

03.2.0. 630 111 0D60201 Tovary a služby  1 193 925,81 687 000,00 779 824,86 779 824,19 113,51 100,00 0,65 

 
     
     Rozpočtovým opatrením č. 33/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-008 zo dňa 10.2.2014) 
bol zvýšený limit bežných výdavkov o 6 000 € pre kategóriu 630 – tovary a služby a rozpočtovú 
podpoložku 631001 – tuzemské pracovné cesty s kódom zdroja „111“. Rozpočtové opatrenie bolo 
vykonané z dôvodu zabezpečenia projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014 v rámci operačného programu 
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 611 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-009 zo dňa 20.8.2014) bol 
zvýšený limit bežných výdavkov o 24 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby a rozpočtovú 
podpoložku 637002 – konkurzy a súťaže s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na 
medzinárodnú súťaž posádok Integrovaného záchranného systému „Záchrana 2014“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 787/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-018 zo dňa 
2.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 37 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na údržbu a opravy motorových vozidiel 
(634002), na prenájom leteckej techniky (634004), na rekondičné pobyty príslušníkov (637006) a na 
nemocenské dávky (642015).   
     Rozpočtovým opatrením č. 985/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-020 zo dňa 
26.11.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 998,78 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na úhradu služieb spojených s prevozom 
zosnulých horolezcov p. Švancára a p. Matláka, ktorí zahynuli v Himalájach.        
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     Rozpočtovým opatrením č. 1427/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-025 zo dňa 
22.12.2014) bol zvýšený limitu bežných výdavkov o 30 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS, materiál na údržbu pracovných pomôcok a techniku spojenú s bežnou 
prevádzkou. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 
26.11.2014) bola schválená zmena účelu použitia nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na 
podpoložke 631001 – Tuzemské cestovné náhrady vo výške 9 000,84 € s kódom zdroja „111“, ktoré boli 
účelovo určené na zabezpečenie projektu „Vzdelávanie IZS“ v rámci národného programu vzdelávania – 
operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, na bežné tuzemské  cestovné náhrady a v prípade 
nedočerpania je možné ich použitie na dofinancovanie najnutnejších prevádzkových potrieb. 
     Z dôvodu nedočerpania rozpočtových prostriedkov na reprezentačné výdavky vo výške 905,36 € 
s kódom zdroja „111“ na rozpočtovej podpoložke 637036 – reprezentačné (NÚ-513003) z dôvodu 
neuskutočnenia prijatia zahraničnej delegácie boli zároveň viazané finančné prostriedky na reprezentačné 
výdavky v rámci pridelených finančných prostriedkov na rok 2014. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1344/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-217 zo dňa 
26.11.2014) boli viazané rozpočtové prostriedky na reprezentačné výdavky vo výške 26,07 € s kódom 
zdroja „111“ na rozpočtovej podpoložke 633016 – reprezentačné výdavky (NÚ-513002) v rámci 
pridelených finančných prostriedkov na rok 2014. Finančné prostriedky bolo možné použiť v rámci 
finančného strediska HZS. 
 
     V rámci schváleného limitu bežných výdavkov boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané aj 
interné rozpočtové opatrenia. 
 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 779 824,19 € s kódom zdroja „111“ 
predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 113,51 % v porovnaní 
so schváleným rozpočtom a index rastu 0,65 v porovnaní s minulým rokom. 
 
 
Kód zdroja „131C“ 

         v EUR 

                      

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

klasif. položka       2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 633 131C 0D60201 Materiál 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00 x 

03.2.0. 630 131C 0D60201 Tovary a služby  0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00 x 
 
 

     Rozpočtovým opatrením č. 1160/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-021 zo dňa 
2.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 200 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „131C“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS. 
 
     Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 200 000,00 € s kódom 
zdroja „131C“ predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

72 

Kód zdroja „11S1, 11S2“ 
         v EUR 

                      

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

klasif. položka       2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       schválený upravený 31.12.2014       

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

04.1.2. 633001 11S1 0D60201  interiérové vybavenie 0,00 21 651,03 21 651,03 x 100,00 x 

04.1.2. 633002 11S1 0D60201 výpočtová technika 0,00 13 113,67 13 113,67 x 100,00 x 

04.1.2. 633003 11S1 0D60201 telekomunikačná technika 0,00 3 218,92 3 218,92 x 100,00 x 

04.1.2. 633004 11S1 0D60201 prevádz. stroje, prístr., zariad., tech., nár. 0,00 9 485,94 9 485,94 x 100,00 x 

04.1.2. 633006 11S1 0D60201 všeobecný materiál 0,00 162,18 162,18 x 100,00 x 

04.1.2. 633013 11S1 0D60201 softvér 0,00 3 025,73 3 025,73 x 100,00 x 

04.1.2. 637005 11S1 0D60201 špeciálne služby 0,00 9 093,76 9 093,76 x 100,00 x 

04.1.2. 630 11S1 0D60201 Tovary a služby  0,00 59 751,23 59 751,23 x 100,00 x 

04.1.2. 633001 11S2 0D60201  interiérové vybavenie 0,00 3 820,77 3 820,77 x 100,00 x 

04.1.2. 633002 11S2 0D60201 výpočtová technika 0,00 2 314,17 2 314,17 x 100,00 x 

04.1.2. 633003 11S2 0D60201 telekomunikačná technika 0,00 568,04 568,04 x 100,00 x 

04.1.2. 633004 11S2 0D60201 prevádz. stroje, prístr., zariad., tech., nár. 0,00 1 673,99 1 673,99 x 100,00 x 

04.1.2. 633006 11S2 0D60201 všeobecný materiál 0,00 28,62 28,62 x 100,00 x 

04.1.2. 633013 11S2 0D60201 softvér 0,00 533,95 533,95 x 100,00 x 

04.1.2. 637005 11S1 0D60201 špeciálne služby 0,00 1 604,78 1 604,78 x 100,00 x 

04.1.2. 630 11S2 0D60201 Tovary a služby  0,00 10 544,32 10 544,32 x 100,00 x 

03.2.0. 630 11S1,11S2 0D60201 Tovary a služby  0,00 70 295,55 70 295,55 x 100,00 x 

 
 
     Rozpočtovým opatrením č. 509/139/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-002 zo dňa 
21.7.2014, ŽoP-22140220161501 zo dňa 4.6.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 14 734,98 €, 
a to s kódom zdroja 11S1 o 12 524,74 € a s kódom zdroja 11S2 o 2 210,24 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit bežných 
výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 14 734,98 podľa jednotlivých rozpočtových 
podpoložiek v zmysle žiadosti o platbu.  
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161/501 (refundácia) pre 
konečného prijímateľa – Horskú záchrannú službu a pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských 

oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS Západné Tatry – Zverovka“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 510/140/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-003 zo dňa 
21.7.2014, ŽoP č. 22140220159/303 zo dňa 17.6.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 30 464,56 
€, a to s kódom zdroja 11S1 o 25 894,88 € a s kódom zdroja 11S2 o 4 569,68 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit bežných 
výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 30 464,56 € podľa jednotlivých rozpočtových 
podpoložiek v zmysle žiadosti o platbu.  
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220159/303 (predfinancovanie) 
pre konečného prijímateľa – Horskú záchrannú službu a pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských 

oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 735/190/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000249-017 zo dňa 
22.9.2014, ŽoP č. 22140220161302 zo dňa 28.7.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 2 468,82 
€, a to s kódom zdroja 11S1 o 2 098,50 € a s kódom zdroja 11S2 o 370,32 €. 
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 183 429,93 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek 
v zmysle žiadosti o platbu. 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161/302 (predfinancovanie) 
pre konečného prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“. 
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     Rozpočtovým opatrením č. 1342/285/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000596-019 zo dňa 
15.12.2014, ŽoP č. 22140220158/504 zo dňa 4.11.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 2 003,04 
€, a to s kódom zdroja 11S1 o 1 702,58 € a s kódom zdroja 11S2 o 300,46 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 54 988,21 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek 
v zmysle žiadosti o platbu. 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/504 (refundácia) pre 
konečného prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1485/337/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-001 zo dňa 
31.12.2014, ŽoP č. 22140220161/604 zo dňa 21.11.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov 
o 4 130,88 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 3 511,25 € a s kódom zdroja 11S2 o 619,63 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 183 429,93 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek 
v zmysle žiadosti o platbu. 
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220161/604 (refundácia) pre 
konečného prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1486/338/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-002 zo dňa 
31.12.2014, ŽoP č. 22140220160/301 zo dňa 9.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov 
o 11 384,08 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 9 676,47 € a s kódom zdroja 11S2 o 1 707,61 €.  
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 76 144,94 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek 
v zmysle žiadosti o platbu.                                                                     
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/504 (predfinancovanie) 
pre konečného prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS Veľká Fatra - Donovaly“. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1487/353/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-003 zo dňa 
31.12.2014, ŽoP č. 22140220159/605 zo dňa 12.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov 
o 5 109,19 €, a to s kódom zdroja 11S1 o 4 342,81 € a s kódom zdroja 11S2 o 766,38 €. 
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov 
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 6 198,79 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek 
v zmysle žiadosti o platbu.                                                                   
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220159/605 (refundácia) pre 
konečného prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – Starý Smokovec“. 
 
     Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 70 295,55 € s kódmi 
zdroja „11S1, 11S2“ predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.  
Z toho čiastka 25 978,09 € predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli hradené v roku 2013 v súvislosti 
s realizáciou projektov a čiastka 44 317,46 € bol poskytnutá v rámci predfinancovania na neuhradené 
faktúry.  Refundované rozpočtové prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových výdavkov 
rovnakého druhu. 
 
     Čerpanie výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie (zahrnuté všetky kódy zdroja), ktoré 
sú z finančného a vecného hľadiska najvýznamnejšie v rámci tejto kategórie, uvádzame v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
podpoložka  
/kód zdroja 

názov 
čerpanie  

v € 
účel 

631001 cestovné náhrady - tuzemské 12 996,12 - cestovné náhrady pri pracovných cestách, 
školeniach a kurzoch zamestnancov a príslušníkov 
HZS v zmysle zákona o cestovných náhradách, 

631002 cestovné náhrady - zahraničné 5 659,80 - cestovné náhrady pri zahraničných pracovných 
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cestách podľa plánu zahraničných stykov, ktorý bol 
predložený Odboru protokolu Kancelárie ministra 
vnútra, 

632001 energie 125 929,12 - výdavky sú v súlade s podpísanými zmluvami, 
predloženými vyúčtovaniami, resp. faktúrami za 
opakované zdaniteľné plnenie za odber zemného 
plynu a elektrickej energie v budovách v správe HZS 
a v prenajatých a vypožičaných  budovách, 

632002 vodné a stočné 1 995,11 - výdavky v súlade s podpísanými zmluvami 
a faktúrami za vodné a stočné v budovách v správe 
HZS a v prenajatých  a vypožičaných budovách, 

632003 poštové služby a 
telekomunikačné služby 

14 071,50 - výdavky na poštové služby, 
- poplatky za pevné telefónne linky a mobilné 
telefóny pre všetky strediská a riaditeľstvo HZS, 
- koncesionárske poplatky, 

632004 komunikačná infraštruktúra 17 037,60 - poplatky za dátové služby a internet pre všetky 
strediská a riaditeľstvo HZS, 
- poplatky za registráciu domén, 

633001 
 

111 
11S1 
11S2 

interiérové vybavenie  
 

6 827,53 
21 651,03 
3 820,77 

- podlahová krytina do nového objektu HZS 
v Liptovskom Hrádku, 
-  náhradné diely pre interiérové vybavenie, 
- otočné kreslo pre riaditeľstvo HZS, 
- doplnenie interiérového vybavenia pre oblastné 
strediská Vysoké Tatry a Nízke Tatry, 
- posteľná bielizeň pre oblastné stredisko Malá Fatra, 
- kovové police do pohotovostných skladov 
oblastných stredísk  Vysoké Tatry a Nízke Tatry a do 
archívu HZS, 
- interiérové vybavenie pre projekty: 
ITMS 22140220160 (VF-Donovaly) v celkovej OC 
6 784,80 €, 
ITMS 22140220159 (VT-St.Smokovec) v celkovej 
OC 11 564,40 €, 

633002 
 

111 
11S1 
11S2 

výpočtová technika  
 

10 222,29 
13 113,67 
2 314,17 

 

- PC – 10 ks pre Stredisko lavínovej prevencie 
a Školiace stredisko, 
- materiál k výpočtovej technike (externé pamäte, 
diaľkové ovládanie napájania a pod.), 
- tlačiareň na služobné preukazy, 
- notebooky – 12 ks, 
- výpočtová technika pre projekty:  
ITMS: 22140220159 (VT-St.Smokovec) v celkovej 
OC 9 006,96 €,  
ITMS 22140220160 (VF-Donovaly) v celkovej OC 
3 846,88 €, 

633003 
 

111 
11S1 
11S2 

telekomunikačná technika  
 

223,58 
3 218,92 

568,04 

- mobilné telefóny pre potreby HZS, 
- TV anténa k LCD pre oblastné stredisko Vysoké 
Tatry, 
- solárny panel pre AMS, 
- náhradné akumulátory pre ručné RDST, 
- antény pre rádiokomunikačné prevádzače, 
- telekomunikačná technika pre projekt:  
- pre projekt ITMS: 22140220159 (VT-
St.Smokovec) v celkovej OC 1 737,36 €,  

633004 
 
 

111 
11S1 
11S2 

prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie 

 
 
 

18 385,63 
9 485,94 
1 673,99 

- elektrický sporák a elektrický ohrievač pre oblastné 
stredisko Nízke Tatry, 
- skartovací stroj pre riaditeľstvo HZS, 
- zveráky pre oblastné stredisko Vysoké Tatry 
a Stredisko lavínovej prevencie, 
- odpadové nádoby na biologický odpad pre 
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 kynológiu, 
- redukčný ventil na plnenie ABS batohov pre 
Stredisko lavínovej prevencie, 
- prenosné koterce pre Školiace stredisko, 
- krbové kachle pre oblastné stredisko Slovenský raj, 
- vzduchový kompresor, 
- teleskopické rebríky pre údržbársku činnosť, 
- sušič na topánky pre oblastné stredisko Slovenský 
raj, 
- vŕtačka akumulátorová pre jaskynnú záchrannú 
činnosť, 
- kosačky, krovinorezy, akumulátorové kladivá, 
brúsky uhlové, akumulátorové skrutkovače pre 
údržbársku činnosť jednotlivých  oblastných stredísk, 
- pre projekt ITMS: 22140220159 (VT-St. 
Smokovec) v celkovej OC - 2 982,00 €,   
- pre projekt ITMS: 22140220161 (ZT-Zverovka) 
v celkovej OC – 187,93 €, 
- podrobnejšie v časti 3.3.1.1., 

633005 špeciálne stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie 

4 756,70 - elektocentrála pre oblastné stredisko Vysoké Tatry, 
- vodiace držadlá a kolieska k záchranárskym 
nosidlám UT 2000, 
- vákuové matrace do pohotovostných skladov, 
- podrobnejšie v časti 3.3.1.1., 

633006 
 

111 
11S1 
11S2 

všeobecný materiál  
 

64 800,24 
162,18 
28,62 

- kancelársky materiál, tlačivá, tonery, 
- čistiace a hygienické potreby, 
- lieky a špeciálny zdravotnícky materiál pre 
záchrannú činnosť, 
- patologické vaky a celty, 
-  nenahraté nosiče dát, 
- batérie a monočlánky, 
- krmivo pre služobných psov, 
- údržbársky materiál a náhradné diely, 
- pomôcky a výstroj pre služobných psov,  
- zvieratá, 
- náradie na údržbu a servis lyží, 

633010 
 
 

111 
131C 

pracovné odevy, obuv a prac. 
pomôcky 

 
 
 

27 782,16 
200 000,00 

- ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky 
podľa Pokynov riaditeľa č. 23/2010, č. 24/2010, č. 
25/2010 v znení neskorších pokynov, ktorými sa 
stanovil rozsah a podmienky poskytovania OOPP, 
POZ a PM pre záchranárov, dobrovoľných 
záchranárov a pohotovostné sklady, 
-  podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.1., 

633013 
 

111 
11S1 
11S2 

softvér  
 

133,02 
3 025,73 

533,95 

- antivírový softvér (licencia) k jednotlivým PC 
jednotkám, 

634001 palivo, mazivá, oleje, 
špeciálne kvapaliny 

84 095,98 - pohonné hmoty, špeciálne kvapaliny a oleje pre 
služobné motorové vozidlá, snežné skútre, 
motocykle, štvorkolky,  

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

63 253,57 - údržba a opravy služobných motorových vozidiel,  
- pravidelné servisné prehliadky,  
- emisné kontroly, STK, 
- doplnkové vybavenie služobných motorových 
vozidiel, 
- náhradné diely, 

634003 poistenie 2 710,03 - havarijné poistenie služobných motorových 
vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné 
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cesty, 
634004 prepravné a nájom dopravných  

prostriedkov 
9 599,54 - prevoz služobných motorových vozidiel s poruchou 

do opravy, 
- prenájom vrtuľníka pri záchranných akciách, 

635004 rutinná a štandardná údržba 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia 

10 807,55 - opravy technického a technologického vybavenia 
budov, 
- opravy po vykonaných odborných prehliadkach 
a odborných skúškach plynových a elektrických 
zariadení, 
- opravy prevádzkových strojov, prístrojov 
a zariadení, 
- podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2., 

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

1 204,80 - pravidelný servis a údržba automatických 
meteorologických staníc,  
 

635006 rutinná a štandardná údržba 
budov, objektov alebo ich 
častí 

11 047,44 - údržba a opravy objektov a budov, 
- podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2., 

635009 rutinná a štandardná údržba 
softvéru 

1 198,80 - údržba a doprogramovanie informačného systému 
HZS a callcentra, 

636001 nájomné za prenájom budov, 
priestorov a objektov 

74 986,00 - nájomné za prenajaté budovy a priestory pre 
oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry, 
Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský 
raj, Školiace stredisko, Stredisko lavínovej prevencie, 
- nájomné za prenájom stožiarov pre retranslačné 
stanice, 
- prenájom pozemkov pre oblastné strediská Západné 
Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra a pre umiestnenie 
automatických meteorologických staníc, 
- prenájom garáže pre OS Malá Fatra, 
- prenájom dvoch garáží pre OS Slovenský raj, 

637001 školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympózia 

4 201,98 - školenia, kongresy v súvislosti s udržiavaním 
odbornej kvalifikácie, 
- odborná príprava technika požiarnej ochrany, 
- školenie a preškolenie pre obsluhu motorovej píly, 
- preškolenie pre obsluhu tlakových nádob, 
- preškolenie pre obsluhu elektrických zariadení, 
- preškolenie pre kontrolu prostriedkov osobného 
zabezpečenia, 

637002 konkurzy a súťaže 24 836,00 - výdavky v súvislosti so zabezpečením 
medzinárodnej súťaže posádok Integrovaného 
záchranného systému „Záchrana 2014“, 

637004 všeobecné služby 30 448,77 - odvoz TKO pre jednotlivé strediská a riaditeľstvo 
HZS, 
- čistenie septikov, 
- prekladateľské služby, 
- veterinárne služby (služobní psi), 
- pranie prádla pre jednotlivé strediská, 
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení, 
- údržba komunikácií v zimnom období, 
- renovácia tonerov, 
- tlačiarenské služby, 
- rozbor vody,  
- vyúčtovanie nákladov na byty 
- technologický servis pre ČOV na riaditeľstve HZS, 
- ostatné všeobecné služby, 

637005 
 

špeciálne služby  
 

- právne služby (vymáhanie pohľadávok  za 
záchrannú činnosť), 
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111 
11S1 
11S2 

7 479,39 
9 093,76 
1 604,78 

- úhrada služieb spojených s prevozom zosnulých 
horolezcov p. Švancára a p. Matláka, ktorí zahynuli 
v Himalájach, 
- jazykový audit pre Operačné stredisko tiesňového 
volania, 
- vypracovanie bezpečnostného projektu, 
- návrh jednotnej uniformy pre príslušníkov HZS, 
- digitalizovanie celuloidových filmov z archívu 
HZS, 
- pre projekt ITMS: 22140220159 (VT-St. 
Smokovec) v celkovej OC – 6 136,76 €,   
- pre projekt ITMS: 22140220161 (ZT-Zverovka) 
v celkovej OC – 4 561,78 €, 
- pre projekt ITMS: 22140220158 (SR-Čingov) 
v celkovej OC – 325,30 €, 

637006 náhrady 20 497,00 - rekondičné pobyty príslušníkov HZS podľa platnej 
legislatívy a interných aktov riadenia, podrobnejšie 
uvedené v časti 3.3.1.3., 

637007 cestovné náhrady 12 659,00 - cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí 
sa podieľajú na záchrannej činnosti (na základe 
písomnej dohody) a figurantom pri kynologických 
školenia a preškoleniach, 

637012 poplatky a odvody 3 691,68 - bankové poplatky, 
- miestne poplatky, 
- vrátenie časti nenávratného finančného príspevku 
z roku 2014 na základe dobropisu pre projekt ITMS: 
22140220159 (VT-St. Smokovec), 
- registračný poplatok do komory zdravotníckych 
záchranárov, 

637014 stravovanie 60 785,39 - stravovacie poukážky pre príslušníkov HZS 
a zamestnancov podľa zákona č. 315/2001 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce 
a podľa Kolektívnej zmluvy pre rok 2014, 

637015 poistné 8 526,85 - poistenie majetku, 
- poistenie zodpovednosti za prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia, 
- poistenie všeobecnej  zodpovednosti  za škodu, 
- úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktorí 
vykonávajú záchrannú činnosť na základe dohody 
s HZS, 

637016 prídel do sociálneho fondu 19 280,05 - tvorba sociálneho fondu podľa Kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy HZS pre rok 
2014 vo výške povinného prídelu 1 % a vo výške 
ďalšieho prídelu 0,12 %, 

637027 odmeny na základe dohôd  o 
vykonaní práce 

9 892,20 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce sú 
podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.3.,  

637035 dane 2 506,50 - daň z nehnuteľností, 
637036 reprezentačné výdavky 1 330,64 - prijatia zahraničných delegácií podľa plánu 

zahraničných stykov, ktorý bol predložený Odboru 
protokolu Kancelárie ministra vnútra, 

     
  
     Výdavky na propagáciu a reklamu 
     V roku 2014 v rámci výdavkov na propagáciu a reklamu boli hradené výdavky na propagačné 
predmety s logom HZS v celkovej výške 240,00 €.   
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6.2.2.5     Čerpanie bežných výdavkov – kategória 640 
 

          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 642014 111 0D60201   jednotlivcovi 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 x 100,00 x 

03.2.0. 642015 111 0D60201   na nemocenské dávky 11 627,22 12 150,00 17 318,92 17 318,92 x 100,00 1,49 

03.2.0. 642 111 0D60201 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.org. 11 627,22 12 150,00 19 918,92 19 918,92 163,94 100,00 1,71 

03.2.0. 649003 111 0D60201   medzinárodným organizáciám 850,00 850,00 855,00 855,00 100,59 100,00 1,01 

03.2.0. 649 111 0D60201 Bežné transfery - zahraničné 850,00 850,00 855,00 855,00 100,59 100,00 1,01 

03.2.0. 640 111 0D60201 Bežné transfery 12 477,22 13 000,00 20 773,92 20 773,92 159,80 100,00 1,66 

 
 
     Rozpočtovým opatrením č. 787/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-018 zo dňa 
2.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 37 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na údržbu a opravy motorových vozidiel 
(634002), na prenájom leteckej techniky (634004), na rekondičné pobyty príslušníkov (637006) a na 
nemocenské dávky (642015).   
     Rozpočtovým opatrením č. 695/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-011 zo dňa 9.9.2014) 
bol zvýšený limit bežných výdavkov o 2 600,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 640 – bežné 
transfery a rozpočtovú podpoložku 642014 – bežné transfery jednotlivcovi. 
Personálnym rozkazom č. 191/2014 zo dňa 14. Augusta 2014 minister vnútra SR udelil podľa § 74 ods. 1 
písm. b) zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 
a v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia ministra vnútra SR č. 23/2006 o disciplinárnej právomoci 
v Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov peňažný dar v sume 200 € pre 13-tich 
príslušníkov HZS z oblastných stredísk Malá Fatra a Veľká Fatra za mimoriadny prejav statočnosti 
odvahy a úsilia pri záchrane a evakuácii osôb z Chaty Vrátna počas ničivej búrky, ktorá zasiahla Vrátnu 
dolinu dňa 21. júla 2014. 
 
     Čerpanie výdavkov v kategórii 640-Bežné transfery vo výške 20 773,92 € predstavuje plnenie na 
100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 159,80 % v porovnaní so schváleným 
rozpočtom a index rastu 1,66 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 
     V rámci tejto kategórie boli hradené výdavky na disciplinárne odmeny vo výške 2 600,00 €, na 
nemocenské dávky príslušníkov HZS a zamestnancov – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti prvých desať dní v celkovej výške 17 318,92 € a členské príspevky v medzinárodných 
organizáciách (po schválení zriaďovateľom) v celkovej výške 855,00 €.  
 
    S účinnosťou od 1.5.2013 došlo k zmene zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v  § 6 – nárok na 
služobný plat pri dočasnej neschopnosti z titulu služobného úrazu počas prvých 30 dní určený zo 
služobného platu, ktorý bol priznaný v čase vzniku dočasnej neschopnosti (oproti pôvodne 10 dňom).  
     Nariadením vlády č. 498/2013 Z.z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby sa s účinnosťou od 1.1.2014 zvýšila 
stupnica platových taríf o 16 € v každej platovej triede a stupni, čo má za následok zvýšený služobný plat 
na účely výpočtu služobného platu počas dočasnej neschopnosti. 
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6.2.2.6     Čerpanie kapitálových výdavkov – kategória 710 
 
Schválený rozpočet na kapitálové výdavky nebol pre rok 2014 rozpísaný, v priebehu roka boli vykonané 
správcom kapitoly viaceré rozpočtové opatrenia uvedené v časti 3.1.1.  
     Čerpanie rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky podľa kódov zdroja a podľa položiek 
ekonomickej klasifikácie k 31.12.2014, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu 
a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

          v EUR 

                        

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

klasif. položka       k  2014 2014 k  plnenia plnenia rastu 

  podpoložka       31.12.2013 schválený upravený 31.12.2014       

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

03.2.0. 713002 111 0D60201   výpočtová technika 0,00 0,00 7 531,20 7 531,20 x 100,00 x 

03.2.0. 713004 111 0D60201   prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 65 771,99 65 771,99 x 100,00 x 

03.2.0. 713005 111 0D60201   špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár. 77 524,80 0,00 28 888,44 28 888,44 x 100,00 0,37 

03.2.0. 714005 111 0D60201   nákup špeciálnych automobilov 0,00 0,00 9 951,98 9 951,98 x 100,00 x 

03.2.0. 716 111 0D60201   prípravná a projektová dokumentácia 5 520,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

03.2.0. 717002 111 0D60201   rekonštrukcia a modernizácia 8 941,99 0,00 53 583,63 53 583,63 x 100,00 5,99 

03.2.0. 717003 111 0D60201   prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0,00 0,00 9 308,59 9 308,59 x 100,00 x 

03.2.0. 700 111 0D60201 Kapitálové výdavky  91 986,79 0,00 175 035,83 175 035,83 x 100,00 1,90 

03.2.0. 713002 131C 0D60201   výpočtová technika 3 606,76 0,00 0,00 0,00 x x x 

03.2.0. 713005 131C 0D60201   špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 65 591,40 65 591,40 x 100,00 x 

03.2.0. 717001 131C 0D60201   realizácia nových stavieb 0,00 0,00 140 425,38 140 425,38 x 100,00 x 

03.2.0. 717002 131C 0D60201   rekonštrukcia a modernizácia 31 793,00 0,00 25 555,34 25 555,34 x 100,00 0,80 

03.2.0. 717003 131C 0D60201   prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0,00 0,00 1 055,50 1 055,50 x 100,00 x 

03.2.0. 700 131C 0D60201 Kapitálové výdavky (z roku 2012) 35 399,76 0,00 232 627,62 232 627,62 x 100,00 6,57 

03.2.0. 716 131D 0D60201   prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 9 016,94 9 016,94 x 100,00 x 

03.2.0. 717001 131D 0D60201   realizácia nových stavieb 0,00 0,00 9 277,20 9 277,20 x 100,00 x 

03.2.0. 717002 131D 0D60201   rekonštrukcia a modernizácia 0,00 0,00 138 747,93 138 747,93 x 100,00 x 

03.2.0. 717003 131D 0D60201   prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0,00 0,00 115 639,05 115 639,05 x 100,00 x 

03.2.0. 700 131D 0D60201 Kapitálové výdavky (z roku 2010) 0,00 0,00 272 681,12 272 681,12 x 100,00 x 

04.1.2. 713002 11S1 0D60201   výpočtová technika 0,00 0,00 2 778,48 2 778,48 x 100,00 x 

04.1.2. 713003 11S1 0D60201   telekomunikačná technika 0,00 0,00 1 457,48 1 457,48 x 100,00 x 

04.1.2. 713004 11S1 0D60201   prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 7 644,90 7 644,90 x 100,00 x 

04.1.2. 717002 11S1 0D60201   rekonštrukcia a modernizácia 227 506,28 0,00 246 670,64 246 670,64 x 100,00 1,08 

04.1.2. 717003 11S1 0D60201   prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 50 338,73 0,00 111 010,58 111 010,58 x 100,00 2,21 

04.1.2. 700 11S1 0D60201 
Kapitálové výdavky (ROP-prostriedky 
EÚ) 277 845,01 0,00 369 562,08 369 562,08 x 100,00 1,33 

04.1.2. 713002 11S2 0D60201   výpočtová technika 0,00 0,00 490,32 490,32 x 100,00 x 

04.1.2. 713003 11S2 0D60201   telekomunikačná technika 0,00 0,00 257,20 257,20 x 100,00 x 

04.1.2. 713004 11S2 0D60201   prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár. 0,00 0,00 1 349,10 1 349,10 x 100,00 x 

04.1.2. 717002 11S2 0D60201   rekonštrukcia a modernizácia 40 148,16 0,00 43 530,12 43 530,12 x 100,00 1,08 

04.1.2. 717003 11S2 0D60201   prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 8 883,31 0,00 19 590,11 19 590,11 x 100,00 2,21 

04.1.2. 700 11S2 0D60201 Kapitálové výdavky (ROP-spolufinanc.) 49 031,47 0,00 65 216,85 65 216,85 x 100,00 1,33 

                        

03.2.0. 700   0D60201 Kapitálové výdavky - celkom 454 263,03 0,00 1 115 123,50 1 115 123,50 x 100,00 2,45 
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     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111) 
 
     Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „111“ vo výške 91 988,39 € boli ku 
koncu hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie:  
 
     v EUR 

číslo EK   rozpočet rozpočet čerpanie 

inv. akcie podpoložka názov investičnej akcie schválený upravený k 31.12.2014 
30907 713002 Záložný zdroj UPS 0,00 7 188,00 7 188,00 

31564 713002 Diskové pole 0,00 343,20 343,20 

30906 713004 Defibrilátor 0,00 6 653,99 6 653,99 

30908 713004 Obytný kontajner 0,00 56 066,40 56 066,40 

30909 713004 Kompresor 0,00 3 051,60 3 051,60 

30902 713005 Zvozné sane za snežný skúter s dekou a ochr. pacienta 0,00 11 200,00 11 200,00 

30903 713005 Zvozné sane s dekou 0,00 5 292,00 5 292,00 

30904 713005 Nosidlá UT 2000 s príslušenstvom 0,00 8 340,00 8 340,00 

30905 713005 Nosidlá jaskyniarske 0,00 2 229,00 2 229,00 

30911 713005 Analyzátor dychu 0,00 1 827,44 1 827,44 

31471 713005 Snežné skútre - technické zhodnotenie 0,00 9 951,98 9 951,98 

21156 717002 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 53 583,63 53 583,63 

21156 717003 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 9 308,59 9 308,59 

SPOLU     0,00 175 035,83 175 035,83 
 
 
                                                          
     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131C) 
 
     Z rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „131C“ vo výške 232 627,62 € boli ku koncu 
hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie:      
      
     v EUR 

číslo EK   rozpočet rozpočet čerpanie 

inv. akcie podpoložka názov investičnej akcie schválený upravený k 31.12.2014 
27996 713005 Automatické meteorologické stanice 0,00 65 591,40 65 591,40 

27952 717001 Záchranná stanica Pieniny 0,00 119 109,18 119 109,18 

27956 717001 AMS Snilovské sedlo - stožiar 0,00 3 700,20 3 700,20 

27958 717001 AMS Rysy - stožiar 0,00 4 638,60 4 638,60 

27963 717001 AMS Pod Klinom - stožiar 0,00 4 638,60 4 638,60 

27964 717001 AMS Pod Ďurkovou - stožiar 0,00 4 638,60 4 638,60 

27965 717001 AMS Krížna - stožiar 0,00 3 700,20 3 700,20 

21156 717002 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 25 555,34 25 555,34 

21156 717003 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 1 055,50 1 055,50 

SPOLU     0,00 232 627,62 232 627,62 
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    700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131D) 
 
     Z rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „131D“ vo výške 272 681,12 € boli ku koncu 
hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie:      
 
     v EUR 

číslo EK   rozpočet rozpočet čerpanie 

inv. akcie podpoložka názov investičnej akcie schválený upravený k 31.12.2014 

21110 716 
Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia 
a nadstavba 0,00 1 636,08 1 636,08 

21111 716 Dom HZS Čingov, rekonštrukcia a prístavba 0,00 1 662,86 1 662,86 

21156 716 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 2 100,00 2 100,00 

21157 716 Dom HZS Starý Smokovec č. 23 - rekonštrukcia 0,00 3 618,00 3 618,00 

27953 717001 AMS Kosodrevina - stožiar 0,00 4 638,60 4 638,60 

27960 717001 AMS Kačacia - stožiar 0,00 4 638,60 4 638,60 

21105 717002 Heliport,Starý Smokovec - rekonštrukcia a prístavba 0,00 89 708,11 89 708,11 

21110 717002 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštr. a nadstavba 0,00 15 470,88 15 470,88 

21111 717002 Dom HZS Čingov, rekonštrukcia a prístavba 0,00 1 998,18 1 998,18 

21156 717002 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 12 230,54 12 230,54 

21157 717002 Dom HZS Starý Smokovec č. 23 - rekonštrukcia 0,00 19 340,22 19 340,22 

21105 717003 Heliport,Starý Smokovec - rekonštrukcia a prístavba 0,00 108 225,89 108 225,89 

21111 717003 Dom HZS Čingov, rekonštrukcia a prístavba 0,00 7 413,16 7 413,16 

SPOLU     0,00 272 681,12 272 681,12 
 
 
      
     700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 11S1, 11S2) 
 
     Z rozpočtu kapitálových výdavkov s kódmi zdroja „11S1, 11S2“ vo výške 434 778,93 € boli ku koncu 
hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie: 
 
     v EUR 

číslo EK   rozpočet rozpočet čerpanie 

inv. akcie podpoložka názov investičnej akcie schválený upravený k 31.12.2014 

31564 713002 Diskové pole 0,00 3 268,80 3 268,80 

29996 713003 ROP - plazma 0,00 1 714,68 1 714,68 

29995 713004 ROP - posilňovacie stroje 0,00 8 994,00 8 994,00 

21110 717002 Dom HZS Zverovka a garáže – rekonšt. a nadstavba 0,00 180 961,11 180 961,11 

21111 717002 Dom HZS Čingov, rekonštrukcia a prístavba 0,00 19 388,17 19 388,17 

21156 717002 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 35 996,93 35 996,93 

21157 717002 Dom HZS Starý Smokovec č. 23 - rekonštrukcia 0,00 53 854,55 53 854,55 

21111 717003 Dom HZS Čingov, rekonštrukcia a prístavba 0,00 101 836,76 101 836,76 

21156 717003 Dom HZS Donovaly 504 - rekonštrukcia a prístavba 0,00 28 763,93 28 763,93 

SPOLU     0,00 434 778,93 434 778,93 
 
 
     Horská záchranná služba implementuje štyri projekty, ktoré sa realizujú z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu. 
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako 
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre nasledovné projekty: 
 

� Projekt ITMS 22140220159 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“ 



  
 
 

 
 
 

82 

� Projekt ITMS 22140220161 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“ 

� Projekt ITMS 22140220158 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“ 

� Projekt ITMS 22140220160 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“. 
    

     Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) boli podpísané dňa 28.9.2011. 
Poskytovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR poskytne NFP vo výške 100% zo 
schválených oprávnených výdavkov, t.j. 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a 15 % zo štátneho rozpočtu. 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia boli na základe žiadostí o platbu predložených Ministerstvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiacemu orgánu pre ROP, vykonané správcom kapitoly 
rozpočtové opatrenia uvedené v časti 3.1.1. Rozpočtové prostriedky boli určené na úhradu pre konečného 
prijímateľa – Horskú záchrannú službu na úhradu výdavkov v súvislosti s implementáciou uvedených 
projektov. Čiastka 3 268,80 € predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli vynaložené v súvislosti 
s realizáciou projektov v roku 2012 a čiastka 431 510,13 € bola poskytnutá v rámci predfinancovania na 
neuhradené výdavky. 
 
     Oznámenie o výške rozpočtových prostriedkov, ktoré budú použité  
     v rozpočtovom roku 2015 (podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z.) 

     
     Rozpočtovým opatrením č. 1113/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000381-051 zo dňa 
27.11.2014) na základe oznámenia HZS o výške kapitálových výdavkov, ktoré budú použité 
v nasledujúcom rozpočtovom roku 2015 (č. HZS-EO-1547/2014 zo dňa 14.11.2014 ), bol viazaný limit 
kapitálových výdavkov vo výške 167 297,49 € s kódom zdroja „131D“, a to pre kategóriu 710 – 
obstarávanie kapitálových aktív nasledovne: 

v EUR 

 RI  
 

FK EK 

    rozpis 
číslo kód   upraveného 

inv. akcie zdroja názov investičnej akcie rozpočtu 
21105 0320 716 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba -2 640,40 
21105 0320 717003 131D Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba -41 830,27 
21110 0320 716 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba -327,22 
21110 0320 717002 131D Dom HZS Zverovka a garáže-rekonštrukcia a nadstavba -26 900,12 
21111 0320 717002 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba -1,82 
21111 0320 717003 131D Dom HZS Čingov č. 26-rekonštrukcia a prístavba -12 546,68 
21156 0320 716 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba -1 551,00 
21156 0320 717002 131D Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba -1 027,46 
21157 0320 717002 131D Dom HZS St. Smokovec č. 23 - rekonštrukcia -3 234,79 
27952 0320 717001 131D Záchranná stanica Pieniny -36 394,93 
29814 0320 716 131D Záchranná stanica Martinské hole-novostavba -120,00 
27953 0320 717001 131D AMS Kosodrevina-stožiar -361,40 
27954 0320 717001 131D AMS Kráľová hoľa-stožiar -5 000,00 
27955 0320 717001 131D AMS Smrekovica-stožiar -5 000,00 
27957 0320 717001 131D AMS Krížava-stožiar -5 000,00 
27959 0320 717001 131D AMS Temné Smrečiny-stožiar -6 000,00 
27960 0320 717001 131D AMS Kačacia-stožiar" -1 361,40 
27961 0320 717001 131D AMS Kežmarské pleso-stožiar -6 000,00 
27962 0320 717001 131D AMS Pod Havranom-stožiar -6 000,00 
27966 0320 717001 131D AMS Pod Ploskou-stožiar -6 000,00 

       CELKOM -167 297,49 
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 Číslo RI:              21157 
      Názov stavby:      Dom HZS Starý Smokovec č.23 
       Miesto stavby:     Starý Smokovec č.23, okres Poprad 
   
     Dňa  31.10.2008 bol zhotoviteľom  AAaD s.r.o. Svit ukončený realizačný projekt stavby vrátane 
vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Dňa 5.11.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR  vydal pod č. p.: SE-347-3/OSNMIV-
2008 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.11.2008. Kapitálové výdavky na 
prípravné a projektové práce realizované do 31.12.2008 predstavujú čiastku 12 288,69 €.        
     Dňa 8.4.2010  Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SE MV SR   vydal pod č. 
p.: SE-OSNMIV-95-005/2010 rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 30.4.2010.     
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán ROP 
rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dňa 28.9.2011 bola podpísaná Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022015901. Požiadavka na obstaranie 
zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva 
vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011. Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo 
v decembri 2011.   
     V rokoch 2009 až 2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     V priebehu roka 2012 prebiehal proces verejného obstarávania hlavnej aktivity projektu – stavebných 
prác (realizuje OVO MV SR) a podporných aktivít projektu - VO na externý manažment, VO vybavenia 
- IKT a nábytok, softvér, ostatné vybavenie (realizuje HZS). V priebehu roka bol proces verejného 
obstarávania ukončený a dňa 10.7.2012 bola dokumentácia verejného obstarávania zaslaná na kontrolu 
Riadiacemu orgánu pre ROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Listom MPRV-2012-
1445/24759-3 Riadiaci orgán pre ROP oznámil výsledky administratívnej kontroly dokumentácie 
z procesu VO a vyzval HZS k podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi hlavnej aktivity projektu 
a niektorých podporných aktivít projektu. Na realizáciu stavebných prác bola dňa 29.10.2012 podpísaná 
Zmluva o dielo č. OVO-1-2012/763-37 medzi Ministerstvom vnútra SR a zhotoviteľom stavby 
s účinnosťou dňom 10.11.2012. Verejné obstarávanie na interiérové vybavenie sa bude opakovať. 
K podpisu dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení a schválení všetkých verejných 
obstaraní, ktoré sa týkajú daného projektu. Z uvedených dôvodov fyzická realizácia projektu ešte 
nezačala. 
     Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SE MV SR vydal dňa 20.8.2012 
rozhodnutie č. SE-OSNMIV-SU-50-008/2012 o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 17.9.2012. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 31 793,00 € (podpoložka 717002) sme navrhli 
presunúť do rozpočtového roka 2013 na neoprávnené výdavky. Pre rok 2013 bola rozpočtovaná s kódom 
zdroja 111 čiastka 31 517,00 € ( položka 717002). 
    Dňom 13.5.2013 zhotoviteľ stavby zahájil práce na stavenisku. Horská záchranná služba listom č. 
HZS-PRO-941/2013 zo dňa 29.05.2013 oznámila na Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej 
výstavby SHNM MV SR, že priebežne vznikajú práce naviac oproti rozpočtu projektu „Posilnenie 
horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“. 
Zdôvodnenie  prác naviac k Dodatku č.1 k zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby zaslala Horská 
záchranná služba listom č. HZS-PRO-1051/2013 zo dňa 16.06.2013 na  OSNMIV SHNM MVSR. 
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo bol podpísaný dňa 11.11.2013. Dňa 25.9.2013 bol podpísaný dodatok k 
 Zmluve o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Vznik ďalších prác naviac a nevykonaných prác bolo doriešené podpisom dodatku č.2 k Zmluve o dielo 
zo dňa 30.12.2013. Realizácia stavby bola ukončená preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce č. HZS-PRO-2403/2013. 
     V roku 2013 bolo preinvestovaných  celkom 40 734,99 € z rozpočtu na rok 2013 a z prevedených 
rozpočtových prostriedkov z roku 2012 (podpoložka 717002). 
     V roku 2013 na základe Žiadosti o platbu č. 1 v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS 
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Vysoké Tatry – St. Smokovec“ uhradilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čiastku 
217 482,01 € (položka 717002) a čiastku 7 326,47 €  (položka 717003). 
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 3 618,00 € na 
autorský dozor (podpoložka 716) a 22 575,01 € na rekonštrukciu (podpoložka 717002). 
 
     Kolaudačné konanie bolo začaté dňa 27.02.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných 
činností OSNMIV Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR kolaudačným 
rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-23-16/2014 zo dňa 13.3.2014 povolilo užívanie stavby. 
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 04.04.2014 a týmto dňom bola investičná akcia 
zaradená do majetku. 
     Listom č.p. HZS-PRO-675/2014 zo dňa 21.5.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 3 618,00 na 
autorský dozor projektanta (položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia) a 19 340,22 € na 
realizáciu stavby – prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte projektu (položka 717002- realizácia 
stavby).  
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry 
– St. Smokovec“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 53 854,55 
€ (položka 717002).  
  
     
   Číslo RI:             21110 
      Názov stavby:     Dom HZS  Zverovka a garáže – rekonštrukcia a  nadstavba 
      Miesto stavby:    Zverovka 374, Zuberec 

 
     V decembri 2009 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2009 
predstavovali 13 280,00 €. 
     Dňa 19.3.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-280-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 16.4.2010. V  súvislosti s investičnou akciou bolo v roku 2010 vynaložených 57,00 
€ a v roku 2011  vynaložených 78,00 € na nákup pozemku p.č. 1612/16 (kúpa tohto pozemku je 
ukončená). Ďalej prebiehali jednania so SSE - Distribúcia a.s. ohľadne odkúpenia pozemkov p.č. 1612/7, 
1612/10, 1612/1.  
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre 
Regionálny operačný program, rozhodol o schválení našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016101 v rámci Regionálneho 
operačného programu 2007-2013 bola podpísaná dňa 28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa 
stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 
21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011. Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo realizovať 
v decembri 2011. Zahájenie stavebných prác sa predpokladalo na jar 2012.     
     V priebehu roka 2012 prebiehal proces verejného obstarávania hlavnej aktivity projektu – stavebných 
prác (realizuje OVO MV SR) a podporných aktivít projektu - VO na externý manažment, VO vybavenia 
- IKT a nábytok, softvér, ostatné vybavenie (realizuje HZS). V priebehu roka bol proces verejného 
obstarávania ukončený a dňa 10.7.2012 bola dokumentácia verejného obstarávania zaslaná na kontrolu 
Riadiacemu orgánu pre ROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dňa 29.11.2012 
Riadiaci orgán pre ROP oznámil výsledky administratívnej kontroly dokumentácie z procesu VO a 
vyzval HZS k podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi hlavnej aktivity projektu a niektorých podporných 
aktivít projektu. Na realizáciu stavebných prác bola dňa 31.10.2012 podpísaná Zmluva o dielo č. OVO-
1-2012/762-33 medzi Ministerstvom vnútra SR a zhotoviteľom stavby s účinnosťou dňa 10.11.2012. 
Verejné obstarávanie na interiérové vybavenie sa bude opakovať. K podpisu dodatku k Zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
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SR môže dôjsť až po predložení a schválení všetkých verejných obstaraní, ktoré sa týkajú daného 
projektu. Z uvedených dôvodov fyzická realizácia projektu ešte nezačala. 
     Dňa 01.06.2012, po jednaniach a odsúhlasení predstavenstvom SSE - Distribúcia a.s., nám  bol 
doručený návrh  kúpnej zmluvy na odkúpenie  pozemkov p.č. 1612/7, 1612/10, 1612/12 pod domom 
HZS, garážami a pred garážami. Táto zmluva reg. č.83/2012 bola podpísaná dňa 24.07.2012. Návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností podala SSE - Distribúcia a.s. dňa 24.08.2012, vklad pozemkov bol 
povolený dňa  30.10.2012.   
     V roku 2012  bolo na investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  2 664,00 € na 
odkúpenie uvedených pozemkov. 
     Listom č. SHNM-OSNMIV-SU-67-005/2013 zo dňa 18.4.2013 určil stavebný úrad lehotu na 
dokončenie stavby do 12/2015. Dňom 18.6.2013 zhotoviteľ stavby zahájil práce na stavenisku. 
V priebehu výstavby vznikali práce naviac a niektoré práce a dodávky sa nebudú realizovať, budú 
riešené dodatkom k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby. Práce na stavbe boli v zmysle Zmluvy 
o dielo ukončené v novembri 2013. 
     V roku 2013 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  50 172,43€.  
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 1 963,30 € na 
autorský dozor projektanta (podpoložka 716) a  42 371,00 € na stavebné práce (podpoložka 717002).        
 
     Dňa 11.3.2014.2014 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Naviac práce a nevykonané práce 
boli riešené Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby DÚHA a.s. Prešov zo dňa 
11.4.2014. Naviac práce boli prevzaté protokolom  o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č.p. HZS-PRO-
653/2014 zo dňa  29.4.2014. Dňa 28.5.2014 Horská záchranná služba uzavrela Dodatok č. 2 k Zmluve 
o dielo na autorský dozor s A.G.M.T. projektovo-inžinierske združenie. 
     Kolaudačné konanie stavby bolo na základe oznámenia Odboru správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM MV SR č.p. SHNM-OSNMIV-SU-40-7/2014 zo dňa 17.03.2014  začaté 
dňa 4.4.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností Ministerstva vnútra SR   
kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-40-11/2014 zo dňa 15.5.2014 povolilo užívanie 
stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2014 a týmto dňom bola investičná 
akcia zaradená do majetku.  
     Listom č.p. HZS-PRO-912/2014 zo dňa 14.7.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 1 636,08 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716) a 15 470,88 € na realizáciu prác naviac (položka 717002).  
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Západné Tatry – Zverovka“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
180 961,11 € (položka 717002).  
 
 
      Číslo RI:                21111 
      Názov stavby:      Dom HZS Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba 
      Miesto stavby:     Čingov č. 26, Spišské Tomášovce 
 
     V októbri 2009 bol projektantom ARCH PROJEKT, Hraničná 8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Obec Spišské Tomášovce ako stavebný úrad vydal dňa 22.12.2009 pod číslom: 
979/2009 územné rozhodnutie. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 
2009 predstavujú čiastku 13 274,83 €. V súvislosti s investičnou akciou bol dňa 28.10.2009 povolený 
vklad pozemkov p.č. 709/13 a 704/14 do katastra nehnuteľností. Náklady na odkúpenie pozemkov 
predstavovali 17 659,92 €. 
     Dňa 4.1.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-21-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 1.2.2010. V roku 2010 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané  kapitálové 
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výdavky vo výške 200,00 € na nákup pozemkov parc. č. 703/3 a 703/4, ktoré sú pod a pri objekte. V roku 
2011 boli na nákup uvedených pozemkov čerpané kapitálové výdavky vo výške 3 492,81 €. V roku 2012 
sa plánovalo vysporiadať časť pozemku parc.č. 691/8 pred domom HZS a pred prístavbou garáží 
v Čingove. 
     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022015801 v rámci Regionálneho 
operačného programu 2007-2013 bola podpísaná dňa 28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa 
stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 
21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011 Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo realizovať 
v novembri 2011.  
     V priebehu roka 2012 prebiehal proces verejného obstarávania hlavnej aktivity projektu – stavebných 
prác (realizuje OVO MV SR) a podporných aktivít projektu - VO na externý manažment VO vybavenia - 
IKT a nábytok, softvér, ostatné vybavenie (realizuje HZS). K 31.12.2012 proces verejného obstarávania 
nebol ukončený. K podpisu dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení a schválení 
všetkých verejných obstaraní, ktoré sa týkajú daného projektu. Z uvedených dôvodov fyzická realizácia 
projektu ešte nezačala. 
     V priebehu roka ďalej pokračovali prípravy k odkúpeniu pozemku pred objektom a prístavbou garáží, 
dotknuté orgány sa vyjadrovali k trvalému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcie lesov a  na 
Obvodný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi bola zaslaná žiadosť o vyňatie. Rozhodnutie OLÚ Spišská 
Nová Ves č. 2012/00196 o vyňatí nadobudlo právoplatnosť  dňa 20.8.2012. Kúpna zmluva reg. 
č.97/2012 zo dňa 07.08.2012 bola zaslaná s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností dňa 03.09.2012. 
Vklad pozemku do katastra nehnuteľností bol povolený dňa  22.10.2012.   
     V roku 2012  boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 11 422,28 € 
na odkúpenie pozemku. 
     Dňa 13.5.2013 Ministerstvo vnútra SR podpísalo Zmluvu o dielo č. OVO1-2013/000157-18 so 
zhotoviteľom stavby ROKOgips s.r.o. Prievidza. Dňa 30.5.2013, v zmysle Zmluvy o dielo Horská 
záchranná služba odovzdala zhotoviteľovi stavby stavenisko. V priebehu výstavby vznikali práce naviac 
a niektoré práce a dodávky sa nebudú realizovať, budú riešené dodatkom k Zmluve o dielo so 
zhotoviteľom stavby. 
     V roku 2013 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  51 895,57 € 
(podpoložka 717003). 
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 1 662,86 € na 
autorský dozor projektanta (podpoložka 716), 2 000,00 € na stavebné práce (podpoložka 717002) a      
19 959,84 € na prístavbu (podpoložka 717003).            
     Realizácia stavby bola v zmysle zmluvy o dielo ukončená preberacím protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č. HZS-PRO-383/2014 zo dňa 28.3.2014. Dňa 5.5.2014 bol podpísaný Dodatok 
č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Naviac práce a nevykonané práce boli riešené Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo so 
zhotoviteľom stavby ROKOgips s.r.o. Prievidza.  Naviac práce boli prevzaté protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č.p.  HZS-PRO-653/2014 zo dňa 19.5.2014. 
     Kolaudačné konanie stavby bolo na základe oznámenia Odboru správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR č.p. SHNM-OSNMIV-SU-20-7/2014 zo dňa 
28.5.2014 začaté dňa 17.6.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností OSNMIV SHNM 
Ministerstva vnútra SR kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-20-10/2014 zo dňa 
11.07.2014 povolilo užívanie stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 
11.08.2014 a týmto dňom bola investičná akcia zaradená do majetku. 
     Listom č.p. HZS-PRO-1181/2014 zo dňa 12.9.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 1 662,86 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716),  1 998,18 € (položka 717002) a 7 413,16 € (položka 717003) 
na realizáciu stavby. 
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
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Slovenský raj - Čingov“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
121 224,93 € (položky 717002, 717003).  
 
 

RI:              21156  
      Názov stavby:      HZS Donovaly, rekonštrukcia a prístavba 
      Miesto stavby:     Donovaly, okres Banská Bystrica 
 
     Dňa  30.6.2008 bol zhotoviteľom  A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie Poprad, ukončený 
realizačný projekt stavby. Dňa 21.08.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-283-7/OSNMIV-2008 stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.09.2008. Kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce 
realizované do 31.12.2008 predstavovali čiastku  7 955,12 € (239 656,00 Sk).  
     Dňa 7.4.2010  Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-OSNMIV-135-011/2010 rozhodnutie o predĺžení stavebného 
povolenia , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 30.4.2010.    
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
       Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016001 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011 Verejné 
obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na stavbe sa predpokladá na 
jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. 
     V rokoch 2009, 2010, 2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové 
prostriedky.  
     K 31.12.2012 Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR ešte neukončil 
obstaranie zhotoviteľa stavby. K podpisu dodatku  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení 
a schválení všetkých obstaraní hlavných a podporných aktivít projektu. 
     Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie hnuteľného a nehnuteľného 
majetku Ministerstva vnútra SR vydal dňa 20.8.2012 rozhodnutie č. SE-OSNMIV-SU-84-014/2012 
o predĺžení stavebného povolenia ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 17.9.2012.      
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.  
     K 31.12.2013  Odbor verejného obstarávania SE MV SR ešte neobstaral zhotoviteľa stavby. 
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Z rozpočtu na rok 2013 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka na autorský dozor 
projektanta 3 651,00 €  (podpoložka 716) a na stavebné práce13 258,00 € (podpoložka 717002). 
     Dňa 24.1.2014 bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané stavenisko, následne boli začaté stavebné práce. 
Dňa 30.1.2014 Horská záchranná služba uzavrela dodatok č.1 k Zmluve o dielo I-1/2008 na autorský 
dozor s A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie Poprad, ktorý bol ďalej upravený dodatkom č.2 zo 
dňa 28.05.2014. V priebehu realizácie vznikli nevyhnutné práce naviac a niektoré práce nebolo nutné 
realizovať. Tieto práce boli riešené dodatkom č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby zo dňa 
8.7.2014. Stavebné práce boli ukončené dňa 13.5.2014 a v zmysle zmluvy o dielo prevzaté preberacím 
protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č. HZS-PRO-710/2014 so začatím preberania 
dňa 29.5.2014 a ukončením dňa 20.6.2014. Práce naviac boli prevzaté preberacím protokolom 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č. HZS-PRO-801/2014, s ukončením prevzatia dňa 
11.07.2014.  
     Kolaudačné konanie bolo začaté dňa 8.8.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností 
OSNMIV SHNM Ministerstva vnútra SR kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-48-
18/2014 zo dňa 12.08.2014 povolilo užívanie stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňom 4.9.2014 a týmto dňom bola investičná akcia zaradená do majetku.  
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     Listom č.p. HZS-PRO-1333/2014 zo dňa 10.10.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 2 100,00 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716),  91 369,51 € (položka 717002) a 10 364,09 € (položka 
717003) na realizáciu stavby. 
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Veľká Fatra - Donovaly“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
64 760,86 € (položky 717002, 717003).  
 
 

Číslo RI:              21105 
      Názov stavby:      Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba 
      Miesto stavby:     Starý Smokovec s. č. 18084 
 
     V rokoch 2009 až 2010 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne kapitálové výdavky.  
     V decembri 2011 bol spoločnosťou ATELIÉR AUal s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad 
vypracovaný jednostupňový realizačný projekt. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu v roku 2011 predstavovali 10 860,00 €. 
     V prvom polroku 2012 sa k projektovej dokumentácii vyjadrovali dotknuté orgány a organizácie. 
Mesto Vysoké Tatry dňa 12.7.2012 vydalo územné rozhodnutie č.523/2012/3-Ká ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21.8.2012. Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie 
ekonomiky  (ďalej len „OSNMIV SE“) Ministerstva vnútra SR vydal pod č.SE-OSNMIV-SU-153-
004/2012 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2012. Horská záchranná služba 
dňa 3.9.2012 podala na OÚŽP žiadosť o povolenie uskutočnenia vodnej stavby (prípojka vody). 
Obstaranie zhotoviteľa stavby  sa bude realizovať  v r.2013. 
     V roku 2012 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 231,00 € na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu. 
     V roku 2013 Obvodný úrad životného prostredia Poprad, pod č. 2013/00013/13-KK zo dňa 
05.03.2013, vydal rozhodnutie o povolení vodnej stavby – Vodovodná prípojka, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 17.04.2013. Horská záchranná služba listom č. p. HZS-163/2013 zo dňa 29.1.2013 
požiadala Odbor verejného obstarávanie SE MV o obstaranie zhotoviteľa stavby. K 31.12.2013 
zhotoviteľ stavby nebol obstaraný.            
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Z rozpočtu na rok 2013 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 2 640,40 € (položka 716) a na stavebné práce  89 708,11 € (položka 717002) a 150 056,56 
€ (položka 717003). 
      V prvom polroku 2014 Horská záchranná služba obstarala zhotoviteľa stavby KRYPTON s.r.o., 
Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad.  Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby bola podpísaná  dňa 
2.6.2014, následne bolo dňa 10.6.2014 odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby zápisom č.p. HZS-
PRO-760/2014. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č. HZS-PRO-
720/2014 zo dňa 3.6.2014 na Stavebné úrady Ministerstva SR, Okresného úradu Poprad a Mesta Vysoké 
Tatry. Listom č.p. HZS-PRO-775/2014 zo dňa 13.6.2014 požiadala Horská záchranná služba Stavebný 
úrad Ministerstva vnútra SR o predĺženie stavebného povolenia a opravu objektovej skladby. Stavebný 
úrad MVSR rozhodnutím č.p. SHNM-OSNMIV-SU-54-10/2014 (nadobudlo právoplatnosť dňom 
30.07.2014) určil termín na dokončenie stavby do 31.12.2015 a doplnil povolenie o prevádzkové súbory 
PS01 a PS02. Dňa 30.10.2014 bol podpísaný Dodatok k zmluve č. I-166/2011 na autorský dozor 
projektanta stavby, dňa 2.12.2014 bola podpísaná Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy č. 223/2014 
k Zmluve o dielo č.81/2014. Na základe oznámenia zhotoviteľa stavby, že dielo je pripravené 
k odovzdaniu, Horská záchranná služba listom č.p. HZS-PRO-1727/2014 zo dňa 5.12.2014 zvolala 
preberacie konanie na deň 12.12.2014. Stavba bola prevzatá preberacím protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č.p. HZS-PRO-1813/2014 dňa 12.12.2014. Horská záchranná služba listom č.p. 
1901/2014 zo dňa 23.12.2014 požiadala špeciálny Stavebný úrad OÚ Poprad o kolaudáciu vodnej stavby 
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„SO 04 Vodovodná prípojka“ a listom č.p. 1902/2014 zo dňa 23.12.2014 Stavebný úrad Ministerstva 
vnútra SR o kolaudáciu stavby. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 89 708,11 € 
(položka 717002) a 108 225,89 € (položka 717003) na realizáciu stavby. 
     Do rozpočtového roka 2015 bolo presunutých 2 640,40 € na autorský dozor projektanta (položka 
716). 
                                                           
                   

Číslo RI:                27952 
Názov stavby:     Záchranná stanica Pieniny 
Miesto stavby:    Lesnica  

 
     V priebehu mesiaca jún 2012 bol obstaraný projektant ARCH PROJEKT, Hraničná 667/8, 058 01 
Poprad  pre vypracovanie jednostupňového realizačného projektu stavby. Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR SE vydal pod č. SE-OSNMIV-
SU-152-004/2012 stavebné povolenie ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2012.  
Ďalej bol v priebehu mesiaca jún 2012 vypracovaný znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemku p.č.348/2, ktorý sme zaslali na Slovenský pozemkový fond so žiadosťou o zaslanie návrhu 
zmluvy o odplatnom prevode správy majetku štátu. Dňa 18.10.2012 sme opätovne žiadali Slovenský 
pozemkový fond o zaslanie návrhu zmluvy. 
     V roku 2012 boli na investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 4 683,78 € na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu a 70,00 € na výdavky v súvislosti s kúpou pozemku.  
     Ku koncu roka 2012 nebol obstaraný zhotoviteľ stavby. Odbor verejného obstarávania SE MV SR 
bude obstarávať zhotoviteľa stavby až v priebehu roka 2013. Z uvedeného dôvodu nebolo možné čerpať 
rozpočtové prostriedky na realizáciu stavby a zároveň na autorský dozor. Slovenský pozemkový fond 
nám do konca roka nepredložil návrh zmluvy o prevode správy majetku štátu. 
     V roku 2012 bolo v rámci rozpočtovej podpoložky „716“ z rozpočtovaných 5 640,00 € skutočne 
čerpaných 4 683,78 €. Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 956,22 € určené na 716-prípravnú 
a projektovú dokumentáciu (autorský dozor) sme navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 
2013. 
     V rámci rozpočtovej podpoložky „717001“ neboli z rozpočtovaných prostriedkov 130 954,00 € 
čerpané žiadne prostriedky. Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 130 954,00 € určené na 
717001-realizáciu nových stavieb sme navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 2013. 
     V rámci rozpočtovej podpoložky „711001“ bolo z rozpočtovaných 3 546,00 € skutočne čerpaných len 
70,00 € na vypracovanie znaleckého posudku k obstaraniu pozemkov. Rozpočtové prostriedky z roku 
2012 vo výške  3 476,00 € určené na 711001-nákup pozemkov sme navrhli presunúť do nasledujúceho 
rozpočtového roka 2013. 
     V roku 2013 Horská záchranná služba listom č. HZS-163/2013 zo dňa 29.01.2013 požiadala Odbor 
verejného obstarávania SE MV o obstaranie zhotoviteľa stavby. K 31.12.2013 zhotoviteľ nebol 
obstaraný.            
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Z rozpočtu na rok 2012 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka  na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 956,22 € (položka 716), na stavebné práce 130 954,00 € (položka 717001) a na nákup 
pozemkov 3 476,00 € (položka 711001). Z rozpočtu roku 2013 bolo presunutých do ďalšieho 
rozpočtového roka  na stavebné práce 36 394,93 € (položka 717001). 
     V prvom polroku 2014 Horská záchranná služba obstarala zhotoviteľa stavby Ing. Milan Štupák – 
IVS, 065 01 Nová Ľubovňa č.791. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby bola podpísaná dňa 
26.5.2014, následne záznamom č.p. HZS-PRO-717/2014 bolo dňa 10.6.2014 odovzdané stavenisko 
zhotoviteľovi stavby. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č.p. HZS-
PRO-690/2014,zo dňa 3.6.2014 na Stavebné úrady Ministerstva vnútra SR a Obce Lesnica.  Dňa 
4.12.2014 bola podpísaná Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy č.228/2014 a Dodatok č.1 k Zmluve 
o dielo č. 79/2014 v súvislosti so zmenou termínu dokončenia stavby. Horská záchranná služba dňa 
28.5.2014 listom č.p. HZS-PRO-691/2014 opätovne požiadala Slovenský pozemkový fond o zaslanie 
návrhu zmluvy na odplatný prevod správy majetku štátu - pozemku.  
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     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 119 109,18 € 
(položka 717001) na realizáciu stavby. 
     Do rozpočtového roka 2015 bolo presunutých 497,90 € na autorský dozor projektanta (položka 716) 
a 36 394,93 € na realizáciu stavby. 
 
 
     Automatické meteorologické stanice 
 
     V mesiaci jún 2012 začal Odbor verejného obstarávania SE MV SR obstarávanie  dodávateľa 
automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“). Súčasťou obstarania je výstavba stožiara 
a dodávka technologického zariadenia  AMS.  Verejné obstaranie nebolo v roku 2012 ukončené. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 v celkovej výške  31 650,00 € určené na 717001-realizáciu 
nových stavieb, t.j. výstavbu stožiarov pre päť AMS sme navrhli presunúť do nasledujúceho 
rozpočtového roka 2013. 
     K 31.12.2013 Odbor verejného obstarávania SE MV SR neobstaral dodávateľ projektu a 
automatických meteorologických staníc. 
    V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 v celkovej výške 31 650,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2014.   
     Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 50 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2014.      
     Rámcová dohoda č. OVO2-2014/000215-32 na dodanie automatických meteorologických staníc bola 
podpísaná dňa 8.8.2014 so spoločnosťou MicroStep-MIS, spol. s r.o. 
 
 

Číslo RI:              27996 
Názov:                Automatické meteorologické stanice  

 
     V mesiaci jún 2012 začal Odbor verejného obstarávania SE MV SR obstarávanie  dodávateľa 
automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“). Súčasťou obstarania je výstavba stožiara 
a dodávka technologického zariadenia  AMS.  Verejné obstaranie nebolo v roku 2012 ukončené. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške  72 106,00 € určené na 713005-nákup špeciálnych 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár., t.j. dodávku technologického zariadenia pre  AMS sme 
navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 2013. 
     K 31.12.2013 nebolo ukončené verejné obstarávanie na dodávku AMS, preto rozpočtové prostriedky 
z roku 2012 vo výške 72 106,00 (podpoložka 713005) sme navrhli presunúť do ďalšieho rozpočtového 
roka 2014. 
     V priebehu roka 2014 bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 65 591,40 € (položka 
713005) na technologické zariadenie pre 7 automatických meteorologických staníc. 
 
 

Číslo RI:              27953 
Názov stavby:     AMS Kosodrevina  - stožiar 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1473/2014 dňa 4.11.2014. Stavebný úrad listom č.p.: 
SHNM-OSNMIV-SU-161-2/2014 zo dňa 14.11.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
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Číslo RI:              27960 
Názov stavby:     AMS Kačacia - stožiar 

 
     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1472/2014 dňa 4.11.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-162-2/2014 zo dňa 14.11.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 
 

Číslo RI:              27956 
Názov stavby:     AMS Snilovské sedlo – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1223/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-152-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 

 
Číslo RI:              27958 
Názov stavby:     AMS Rysy – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1310/2014 dňa 6.10.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-157-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 

 
Číslo RI:              27963 
Názov stavby:     AMS Pod klinom – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1222/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-154-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 

 
 
Číslo RI:              27964 
Názov stavby:     AMS Pod Ďurkovou – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1224/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-151-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
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Číslo RI:              27965 
Názov stavby:     AMS Krížna – stožiar 

 
     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1221/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-153-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 
 

Číslo RI:              27954 
Názov stavby:     AMS Kráľova hoľa – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
             

 
Číslo RI:              27955 
Názov stavby:     AMS Smrekovica – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 

Číslo RI:              27957 
Názov stavby:     AMS Krížava – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 
Číslo RI:              27959 
Názov stavby:     AMS Temné Smrečiny – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 
Číslo RI:              27961 
Názov stavby:     AMS Kežmarské pleso – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
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Číslo RI:              27962 
Názov stavby:     AMS Pod Havranom – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
 
 

Číslo RI:              27966 
Názov stavby:     AMS Pod Ploskou - stožiar 

 
     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
 
     Ďalej z upraveného rozpočtu na kapitálové výdavky bolo hradené obstaranie strojov a zariadení 
nezahrnutých do rozpočtu stavby - obstaranie záchranných transportných prostriedkov (zvozné sane za 
snežný skúter s dekou a ochranou pacienta – 2 ks, zvozné sane s dekou – 3 ks, jaskyniarske nosidlá – 1 
ks, nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 ks), zdravotnícky prístroj – defibrilátor (3 ks), výpočtová 
technika (diskové pole – 1 ks, záložný zdroj UPS – 1 ks), kompresor – 1 ks, analyzátor dychu – 1 
ks, technické zhodnotenie pre štyri snežné skútre (elektrohydraulická brzda a prídavné hroty pásov – 4 
ks) a obytné kontajnery– prenosné ošetrovne (3 ks) pre výkon preventívnej a záchrannej činnosti 
v príslušných lyžiarskych strediskách. 
 
 
6.2.2.7     Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov  
 

         v EUR 

                    

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

klasif. položka         2014 2014 k  plnenia 

  podpoložka         schválený upravený 31.12.2014   

            a b c c/b 

03.2.0. 634002 72E_M 04A03   servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené   0,00 0,00 6 242,84 x 

03.2.0. 600 72E_M 04A03 Bežné výdavky - spolu (MP-poistné plnenie) 0,00 0,00 6 242,84 x 

                    

03.2.0. 637014 72F_M 04A03   stravovanie   0,00 0,00 29 981,46 x 

03.2.0. 600 72F_M  04A03 Bežné výdavky - spolu (MP-stravné)   0,00 0,00 29 981,46 x 

                    

        Bežné výdavky - celkom (mimorozpočtové prostriedky) 0,00 0,00 36 224,30 x 

                    

        Mimorozpočtové prostriedky - celkom   0,00 0,00 36 224,30 x 

 
     Mimorozpočtové prostriedky - poistné plnenie (kód zdroja 72E_M) za škody na služobných 
motorových vozidlách v celkovej výške 6 242,84 € boli použité na opravy služobných motorových 
vozidiel (EK-634002). 
 
     V rámci bežných výdavkov boli na základe usmernenia Odboru rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky Ministerstva vnútra SR (list č.p. SE-ORF2-2011/000413-002 zo dňa 25.1.2011) 
z mimorozpočtových prostriedkov za stravné od príslušníkov a zamestnancov HZS a príspevok zo 
sociálneho fondu na stravovanie (kód zdroja 72F_M) použité na úhradu výdavkov na stravovanie 
príslušníkov HZS a zamestnancov (nákup stravovacích poukážok) v zmysle platnej legislatívy 
a interných aktov riadenia v celkovej výške 29 981,46 € (EK-637014). 
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6.2.2.8     Podiel čerpania výdavkov na celkovom čerpaní výdavkov 
 

        v EUR 

                  

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

klasif. položka       k  podiel podiel podiel 

  podpoložka       31.12.2014       

                  

03.2.0. 611 111 0D60201   tarifný plat - ŠS 1 163 584,90 67,17     

03.2.0. 612001 111 0D60201   príplatky - ŠS 106 452,13 6,15     

03.2.0. 612002 111 0D60201   ostatné príplatky - ŠS 305 196,57 17,62     

03.2.0. 613 111 0D60201   náhrada za služobnú pohotovosť - ŠS 85 986,35 4,96     

03.2.0. 614 111 0D60201   odmeny - ŠS 71 095,50 4,10     

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS 1 732 315,45 100,00     

03.2.0. 611 111 0D60201   tarifný plat - VS 39 577,51 64,47     

03.2.0. 612001 111 0D60201   príplatky - VS 16 522,51 26,92     

03.2.0. 612002 111 0D60201   ostatné príplatky - ŠS 2 074,73 3,38     

03.2.0. 613 111 0D60201   náhrada za pracovnú pohotovosť - VS 187,95 0,31     

03.2.0. 614 111 0D60201   odmeny - VS 3 024,00 4,93     

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS 61 386,70 100,00     

03.2.0. 610 111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - spolu 1 793 702,15   55,62   

                  

03.2.0. 621 111 0D60201 Poistné do VšZP 141 416,88 22,42     

03.2.0. 623 111 0D60201 Poistné do ostat.zdravotných poisťovní 41 164,83 6,53     

03.2.0. 625 111 0D60201 Poistné do Sociálnej poisťovne 16 273,48 2,58     

03.2.0. 628 111 0D60201 Poistné na osobitné účty 431 549,72 68,42     

03.2.0. 627 111 0D60201 Príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 302,76 0,05     

03.2.0. 620 111 0D60201 Poistné a príspevok do poisťovní 630 707,67 100,00 19,56   

                  

03.2.0. 631 111 0D60201 Cestovné náhrady 18 655,92 2,39     

03.2.0. 632 111 0D60201 Energie,voda a komunikácie 159 033,33 20,39     

03.2.0. 633 111 0D60201 Materiál 135 194,26 17,34     

03.2.0. 634 111 0D60201 Dopravné 159 666,52 20,47     

03.2.0. 635 111 0D60201 Rutinná a štandardná údržba 24 969,86 3,20     

03.2.0. 636 111 0D60201 Nájomné za prenájom 75 040,00 9,62     

03.2.0. 637 111 0D60201 Služby 207 264,30 26,58     

03.2.0. 630 111 0D60201 Tovary a služby  779 824,19 100,00 24,18   

                  

03.2.0. 642 111 0D60201 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 19 918,92 95,88     

03.2.0. 649 111 0D60201 Bežné transfery - zahraničné 855,00 4,12     

03.2.0. 640 111 0D60201 Bežné transfery 20 773,92 100,00 0,64   

                  

03.2.0. 600 111 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtové 3 225 007,93   100,00 69,95 

                  

03.2.0. 633 131C 0D60201 Materiál 200 000,00   100,00   

03.2.0. 600 131C 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtové 200 000,00   100,00 4,34 

                  

04.1.2. 633 11S1 0D60201 Materiál 50 657,47   84,78   

04.1.2. 637 11S1 0D60201 Služby 9 093,76   15,22   

04.1.2. 600 11S1 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtované (projekty) 59 751,23   100,00 1,30 

                  

04.1.2. 633 11S2 0D60201 Materiál 8 939,54   84,78   
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04.1.2. 637 11S2 0D60201 Služby 1 604,78   15,22   

04.1.2. 600 11S2 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtované (projekty) 10 544,32   100,00 0,23 

                  

03.2.0. 713 111 0D60201   nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár. 102 191,63   58,38   

03.2.0. 714 111 0D60201   nákup doprav. prostriedkov všetkých druhov 9 951,98   5,69   

03.2.0. 717 111 0D60201   realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 62 892,22   35,93   

03.2.0. 700 111 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové 175 035,83   100,00 3,80 

                  

03.2.0. 713 131C 0D60201   nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár. 65 591,40   28,20   

03.2.0. 717 131C 0D60201   realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 167 036,22   71,80   

03.2.0. 700 131C 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové 232 627,62   100,00 5,05 

                  

03.2.0. 716 131D 0D60201   prípravná a projektová dokumentácia 9 016,94   3,31   

03.2.0. 717 131D 0D60201   realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 263 664,18   96,69   

03.2.0. 700 131D 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové 272 681,12   100,00 5,91 

                  

04.1.2. 713 11S1 0D60201   nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár. 11 880,86   3,21   

04.1.2. 717 11S1 0D60201   realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 357 681,22   96,79   

04.1.2. 700 11S1 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové (projekty) 369 562,08   100,00 8,02 

                  

04.1.2. 713 11S2 0D60201   nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár. 2 096,62   3,21   

04.1.2. 717 11S2 0D60201   realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 63 120,23   96,79   

04.1.2. 700 11S2 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové (projekty) 65 216,85   100,00 1,41 

                  

        Výdavky spolu - rozpočtové 4 610 426,98     100,00 

                  

03.2.0. 634 72E_M 0D60201   dopravné 6 242,84   100,00   

03.2.0. 600 72E_M 0D60201 Bežné výdavky - spolu (MP-poistné plnenie) 6 242,84   100,00 17,23 

                  

03.2.0. 637 72F_M 0D60201   služby 29 981,46   100,00   

03.2.0. 600 72F_M 0D60201 Bežné výdavky - spolu (MP-stravné) 29 981,46   100,00 82,77 

                  

        Výdavky spolu - mimorozpočtové 36 224,30     100,00 

                  

        Výdavky celkom 4 646 651,28     100,00 

                  

        Výdavky - rozpočtové 4 610 426,98     99,22 

        Výdavky - mimorozpočtové 36 224,30     0,78 

                  

        Výdavky - bežné 3 531 527,78     76,00 

        Výdavky - kapitálové 1 115 123,50     24,00 
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6.3 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 
   v EUR 

Ukazovateľ 
Náklady Výnosy Hospodársky 

k 31.12.2014 k 31.12.2014 výsledok 
hlavná činnosť HZS 3 942 619,64 

4 015 797,97 - 53 640,05 
Projekt ITMS: 22140220158 325,30 
Projekt ITMS: 22140220159 3 079,19 
Projekt ITMS: 22140220160 11 384,08 
Projekt ITMS: 22140220161 4 749,71 
CELKOM 3 962 157,92 4 015 797,97 - 53 640,05 

Projekt ITMS 22140220158 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS 
Slovenský raj - Čingov“ 
Projekt ITMS 22140220159 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS 
Vysoké Tatry – St. Smokovec“ 
Projekt ITMS 22140220160 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS 
HZS Veľká Fatra - Donovaly“ 
Projekt ITMS 22140220161 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS 
Západné Tatry - Zverovka“ 
 
      V uvedenej tabuľke sú vyčíslené celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane projektov, 
ktoré sa realizujú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho 
operačného programu. 
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako 
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre nasledovné projekty: 
 

� Projekt ITMS 22140220158 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“ 

� Projekt ITMS 22140220159 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“ 

� Projekt ITMS 22140220160 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“ 

� Projekt ITMS 22140220161 – „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie 
a modernizácie OS HZS Západné Tatry - Zverovka“ 
    

     Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) boli podpísané dňa 28.9.2011. 
Poskytovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR poskytne NFP vo výške 100% zo 
schválených oprávnených výdavkov, t.j. 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a 15 % zo štátneho rozpočtu. 
    
     V ďalšej časti rozoberáme hospodárenie organizácie bez nákladov na uvedené projekty. 
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6.3.1    Náklady 
  
     Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2014 predstavujú 3 942 619,64 €, t.j. index rastu 0,97 v porovnaní 
s  minulým rokom.  
   

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

50 - Spotrebované nákupy 760 073,86 582 930,65 0,77 

51 - Služby 271 693,84 277 608,90 1,02 

52 - Osobné náklady 2 383 945,04 2 552 333,02 1,07 

53 - Dane a poplatky 4 449,08 2 529,40 0,57 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 46 420,98 47 089,99 1,01 

55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy 298 059,87 221 647,31 0,74 

56 - Finančné náklady 3 714,08 16 854,79 4,54 

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00 x 

58 - Nákl. na transfery a nákl. z odvodu príjmov 281 305,15 241 625,58 0,86 

Celkom 4 049 661,90 3 942 619,64 0,97 

 
 
 
6.3.1.1    Spotrebované nákupy 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

50 - Spotrebované nákupy k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

501 - Spotreba materiálu 617 475,99 464 937,97 0,75 

502 - Spotreba energií 142 597,87 117 992,68 0,83 

Spolu 760 073,86 582 930,65 0,77 

 
 
     501 - Spotreba materiálu      
      
     Na tomto účte evidujeme náklady k 31.12.2014 v celkovej výške 464 937,97 € a v nasledovnej 
tabuľke uvádzame náklady na jednotlivé druhy materiálu. 
 

  v EUR 

501 - Spotreba materiálu Skutočnosť k 31.12.2014 

501001 - kancelársky papier 1 180,98 

501002 - kancelárske potreby 2 062,49 

501003 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 3 042,22 

501004 - lieky, očkovacie séra, zdravotnícky materiál 7 909,19 

501005 - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál 6 418,24 

501009 - telovýchovný materiál  11 569,20 

501012 - monočlánky 1 912,37 

501014 - tonery, USB, CD, DVD, video, audio 2 756,94 

501015 - interiérové vybavenie 13 937,17 

501016 - palivá - zdroj energie 917,16 

501017 - ost. prevádzkové stroje, prístr., tech., zariad., nár. 26 105,10 



  
 
 

 
 
 

98 

501018 - telekomunikačná technika 5 118,92 

501023 - vybavenie kancelárií 599,73 

501026 - potraviny - materiál 588,24 

501029 - zdravotnícke stroje, zariadenia, prístroje 100,80 

501031 - ženijný, chemický a pyrotechnický materiál 48,64 

501034 - výzbrojný materiál 1 500,00 

501036 - špeciálny zdravotnícky materiál 80,00 

501037 - ostatný  špeciálny materiál 1 122,10 

501038 - stoj. pre ochranu objektov 289,00 

501045 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky  príslušníkov 240 394,02 

501048 - ochranné pracovné prostriedky 24,94 

501049 - knihy, časopisy 947,92 

501050 - PHM 81 429,17 

501051 - oleje 314,98 

501054 - výpočtová technika 12 772,17 

501057 - nákup pneumatík 5 576,64 

501058 - doplnkové vybavenie vozidiel 5 197,30 

501059 - špeciálna technika HZS 3 345,60 

501062 - krmivo pre zvieratá 19 297,60 

501067 - tlačoviny 40,55 

501074 - ost. materiál pre automobil. a člnovú techniku 51,02 

501075 - ost. kancelársky materiál 90,21 

501077 - špeciálne kvapaliny 295,03 

501079 - ost. všeobecný materiál 7 902,33 

   Spolu 464 937,97 
 
  
     Skutočné náklady na materiál vo výške 475 768,38 € predstavujú index rastu 0,77 v porovnaní s  
minulým rokom.       
     Náklady na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných pomôcok 
a vybavenie pohotovostných skladov tvoria najvýraznejšie položky z celkových nákladov na spotrebu 
materiálu (okrem nákladov na pohonné hmoty a  krmivo pre služobných psov).  
     Podľa  § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov boli v hodnotenom období príslušníkom HZS, zamestnancom 
a dobrovoľným záchranárom poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky 
v súlade s Pokynmi riaditeľa HZS: 
- č. 23/2010, ktorým sa stanovuje rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov po vyhodnotení nebezpečenstiev, na základe zoznamu prác a poskytovanie pomocného 
materiálu príslušníkom a zamestnancom, v znení pokynov č. 20/2011, 1/2012 a 13/2012, 

- č. 24/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia pohotovostných skladov 
v jednotlivých organizačných zložkách, v znení pokynov č. 21/2011 a 14/2012, 

- č. 25/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia dobrovoľných záchranárov 
podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s Horskou záchrannou službou v znení 
pokynu č. 15/2012. 

     V prílohách pokynov je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov – osobné 
ochranné pracovné prostriedky, prostriedky osobného zabezpečenia a pomocný materiál pre záchranára, 
pre záchranára v špecializácii jaskyniar, pre záchranára v špecializácii kynológ, pre ostatné činnosti, 
ďalej vybavenie pohotovostných skladov,  materiálno-technické vybavenie kynologického 
a pyrotechnického skladu, pomocný materiál na prípravu krmiva a výstroj pre služobných psov 
a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov. V  prílohách je uvedený názov, počet 
kusov a doba užívania materiálneho vybavenia (OOPP, POZ, PP a PM) pre jednotlivé činnosti. 
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     Osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú zamestnancom bezplatne, výmenným spôsobom 
opotrebovaných  OOPP a po uplynutí doby užívania.    
     Rozsah a podmienky poskytovania služobného odevu boli stanovené Pokynom riaditeľa HZS č. 
27/2009.  
 
     V rámci určeného materiálneho vybavenia pre záchranárov HZS bolo v priebehu hodnoteného 
obdobia obstarané: 
 

položka ks suma v € 

Sáčok otepľovací 318 314,82 

Prilba jaskyniarska 15 6 719,94 

Prilba horolezecká 5 279,48 

Prilba lyžiarska + okuliare lyžiarske 110 18 700,44 

Karabína oceľová Kong 107 1 819,43 

Karabína P. M36 214 3 723,60 

Kladka P. Microtraxion 107 7 864,50 

Kladka P. Partner 107 3 723,60 

Slučka Beal 120cm 107 4 429,80 

Strmeň Footape 15 255,06 

Šplhadlo horolezecké Jumar B17 107 5 499,37 

Blokant hrudný Croll 15 689,94 

Zaisťovacia pomôcka Omega Pac.0,75 a 1 107 23 539,57 

Úväz horolezecký prsný S.Rock 108 2 590,72 

Úväz jaskyniarsky prsný 15 592,56 

Kladivo horolezecké 107 4 494,00 

Čakan + kladivočakan 16 4 780,80 

Slučka Beal 0,45m 107 2 568,00 

Lopatka lavínová + sonda lavínová 107 17 655,00 

Lyže skialpinistické + viazanie skialpinistické 4 504,00 

Pásy stúpacie skialpinistické 107 9 362,50 

Vak transport.45L 24 1 560,10 

Vak na osobný výstroj 24 336,10 

Nôž viacúčelový 107 6 739,72 

Karabína P.OK M33 107 2 525,63 

Pomôcky pre služobných psov  3 456,00 

Obuv horolezecká letná vys. 107 21 292,57 

Obuv skialpinistická 1 429,60 

Ponožky outdoor. 107 1 797,60 

Termoprádlo vrchné + spodné 107 12 465,07 

Bunda páperová 107 23 539,57 

Brúsič hrán na lyže + pilník 107 4 975,50 

Vosk na lyže 107 6 548,40 

 
 
 
     V rámci určeného materiálneho a zdravotníckeho vybavenia pre pohotovostné sklady oblastných 
stredísk boli v priebehu hodnoteného obdobia zakúpené: 
 

položka ks suma v € 

Sáčok otepľovací 682 675,18 

Agregát elektrickej energie prenosný 1 1 120,00 

Monočlánky 600 432,00 
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Karabína oceľová Kong 107 1 819,43 

Karabína P. M36 50 870 

Lano stat.9/200m 3 960,01 

Lano Dyneema 200m 17 21 760,07 

Nit expanzný + plaketa 60 456,96 

Svietidlo ručné + náhradný akumulátor 12 5 688,00 

Držadlá vodiace + koliesko k nosidlám UT200 2 2 250,00 

Matrac vákuový 3 1 095,60 

Vak patologický 50 318,00 

Celta patologická + šnúra 15 654,00 

Vŕtačka akumulátorová 1 641,00 

Akumulátory náhradné do RDST 19 1 193,00 

 
 
 
     V rámci obstarania drobného hmotného majetku (POE) boli zakúpené:  
     

položka ks suma v € 

Zverák, žehlička, kefa – sada na servis lyží 1 290,94 

Snehové reťaze na Land Rover  1 350,00 

Ťažné lano + ťažné oko na Land Rover 5 382,20 

Zdvihák HI-LIFT + adaptér na Land Rover 1 312,00 

Snímač tepovej  frekvencie 1 80,00 

Stena perforovaná 5 131,40 

Podlahová krytina 350 1 652,00 

Ventil redukčný k ABS batohom 1 150,00 

Ohrievač vody el.150L 1 440,42 

Pneumatiky letné na vozidlo Peugeot 206 8 339,23 

Sporák elektrický MORA 1 249,98 

Stôl pracovný 1 235,20 

Kontajner 4-zásuvkový pojazdný 5 930,00 

Skriňa 2-dverová 6 921,60 

Stolička kancelárska .s kolieskami 2 132,00 

Posteľ s úložným priestorom 20 5 270,40 

Regál na šanóny + stôl jedálenský 2 460,80 

PC s príslušenstvom 3 3 185,68 

Tlačiareň laserová + multifunkčné zariadenie 2 661,20 

Kreslo otočné 1 136,34 

Skartovací stroj 1 169,73 

Koterec prenosný 3-dielny 1 1 112,99 

Regále kovové 74 4 718,00 

Skrinka závesná 3 194,40 

Skrinka 2-dverová 4 633,60 

Zváračka 10 3 850,00 

Vysokotlakový čistič 9 3 419,90 

Kompresor 1 180,00 

Stoličky kancelárske 52 1 060,80 

Sporák kuchynský + kachle 2 749,98 

Ohrievač vody 1 440,42 

Brúska uhlová 2 719,90 

Rebríky 6 972,00 

Nabíjačka akumulátorov 7 495,11 
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Kladivo akumulátorové 2 1 060,01 

Kosačka motorová 9 5 570,96 

Krovinorez 10 5 589,96 

Skrutkovač akumulátorový 2 379,90 

Notebook 12 6 120,00 

Zverák  2 334,99 

Žehlička na lyže 20 1 500,00 

Zverák na lyže 20 3 450,00 

Vankúš + paplón 10 549,60 

Držiak na kefu + kefa na lyže 20 1 494,00 

Sušička na topánky 3 420,00 

 
 
 
       502 - Spotreba energií 
    

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

502 - Spotreba energií k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

 - náklady na elektrickú energiu 105 434,70 92 435,90 0,88 

 - náklady na zemný plyn a vykurovanie 35 200,42 23 221,54 0,66 

 - náklady na tepelnú energiu 211,81 1 018,42 4,81 

 - náklady na vodné a stočné 1 750,94 1 316,82 0,75 

Spolu 142 597,87 117 992,68 0,83 

 
 
     Skutočné náklady na energie v roku 2014 predstavujú spolu 117 992,68 €, t.j. index rastu 0,83 
v porovnaní s minulým rokom.   
     Celková výška týchto nákladov je v súlade s predloženými vyúčtovaniami resp. faktúrami za 
opakované zdaniteľné plnenia za odber elektriny, zemného plynu, studenej vody v objektoch v správe 
HZS, v prenajatých a vypožičaných budovách.   
 
     Objekty v správe HZS: 

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

 
     Objekty prenajaté od Horskej služby: 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry  

- prenajaté priestory v dome HS Jasná (ukončenie nájmu k 31.5.2014) 
- záchranná stanica Čertovica (ukončenie nájmu k 31.5.2014) 
- záchranná stanica Srdiečko 

   Oblastné stredisko Západné Tatry  
- záchranná stanica Žiar 

                Oblastné stredisko Malá Fatra 
- záchranná stanica Paseky 
- záchranná stanica Príslop 
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                Oblastné stredisko Slovenský raj 
- garáž v Spišskej Novej Vsi (ukončenie nájmu k 31.3.2014)                

                 
     Ostatné prenajaté objekty 
                Oblastné stredisko Vysoké Tatry 

- objekt Pieniny (od 1.5. 2014 do 15.5.2014 a od 1.6.2014 do 19.10.2014) 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry, Školiace stredisko 

- objekt Bystrá č.98  
- objekt Jasná - Otupné 111 (nájom od 1.6.2014)             

    Oblastné stredisko Západné Tatry 
- objekt Zuberec (ukončenie nájmu k 30.4.2014) 

                Oblastné stredisko Veľká Fatra 
- prenajaté nebytové priestory v objekte Bystruška (ukončenie nájmu k 30.5.2014) 
- záchranná stanica Martinské Hole (nájom od 1.8.2014) 

                Oblastné stredisko Malá Fatra 
- garáž  Dolný Kubín 
- záchranná stanica Kubínska hoľa  

   Oblastné stredisko Slovenský raj 
- garáž s. č. 6955 v Spišskej Novej Vsi (ukončenie nájmu k 28.2.2014) 

   Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko, Oblastné stredisko Západné Tatry 
- objekt Liptovský Hrádok (nájom od 1.5.2014) 

 
     Ostatné vypožičané objekty: 
                Oblastné stredisko Veľká Fatra  

- nebytové priestory Krížna 
   Oblastné stredisko Malá Fatra 

- objekt Terchová - Štefanová (vo výpožičke od 29.10.2012). 
      
 
6.3.1.2    Služby 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

51 - Služby k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

511 - Opravy a udržovanie 85 307,39 82 718,05 0,97 

512 - Cestovné 20 769,42 18 663,06 0,90 

513 - Náklady na reprezentačné 1 148,15 1 604,57 1,40 

518 - Ostatné služby 164 468,88 174 623,22 1,06 

Spolu 271 693,84 277 608,90 1,02 

 
 
 
     511 - Opravy a udržovanie 
 
     Náklady na opravy a udržovanie predstavujú 82 718,05 € čo je index rastu 0,97 v porovnaní 
s minulým rokom. Rozpočtové prostriedky boli použité na opravy a udržovanie:       
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  v EUR 

511 - Opravy a udržovanie Skutočnosť k 31.12.2014 

511001 - dopr. prostriedkov - vlastné  opravovne 24 142,97 

511002 - dopr. prostriedkov - ostatné opravovne 34 804,02 

511005 - interiérového vybavenia 380,00 

511007 - telekomunikačnej techniky 273,27 
511009 - technického a technologického vybavenia budov 8 977,25 
511012 - ost. prevádz. strojov, prístr., zariad., tech., nár. 1 436,73 
511016 - zdravot. a šport. strojov a prístrojov 393,57 

511027 - budov, objektov alebo ich častí 11 047,44 

511028 - prac. odevov, obuvi a prac. pomôcok 58,00 

511034 - ost. strojov a prístrojov 1 204,80 

    

   Spolu 82 718,05 

    
 
     V rámci opráv a údržby dopravných prostriedkov boli vykonávané opravy služobných motorových 
vozidiel v prípadoch poruchy alebo spôsobenej škody a pravidelné servisné prehliadky, emisné 
a technické kontroly podľa platných predpisov resp. dané výrobcom motorových vozidiel. Škody na 
dopravných prostriedkoch riešila škodová komisia a v prípadoch zavinených dopravných nehôd 
predpísala náhradu škody zodpovedným príslušníkom HZS a zamestnancom podľa platnej legislatívy 
a interných aktov riadenia. 
     V rámci údržby meracej a monitorovacej techniky bol vykonávaný preventívny servis automatických 
meteorologických staníc (monitorovanie systému, prevencia vzniku problémov, podpora riešenia 
problémov, jednorazový servis zariadení na mieste inštalácie) na meracích miestach Žiarska chata, Hrubá 
kopa, Ľadové pleso, Solisko, Salatín a Jasná. Preventívny servis bol vykonávaný  na základe zmluvy 
o dielo. 
     V rámci údržby a opráv technického a technologického vybavenia budov bolo prevedené: 
- oprava  informačného systému pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Západné Tatry, Veľká Fatra 
a Slovenský raj, 
- vyčistenie a oprava kanalizačnej siete pre oblastné stredisko Nízke Tatry – Bystrá, Nízke Tatry – 
Otupné a Vysoké Tatry, pre objekt v Liptovskom Hrádku, 
- oprava vodovodného potrubia a sanity pre oblastné stredisko Nízke Tatry – Bystrá, 
- montáž plynovej prípojky na plynový sporák pre oblastné stredisko Vysoké Tatry, 
- výmena obehového čerpadla pre prípravu TÚV pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 
- oprava elektrických ohrievačov vody pre oblastné stredisko Nízke Tatry – Otupné, 
- oprava elektroinštalácie pre oblastné stredisko Nízke Tatry – Otupné, 
- oprava elektrického rozvádzača a vykurovacích panelov pre oblastné stredisko Slovenský raj, 
- demontáž chladiacich boxov a demontáž chladiva v objekte v Liptovskom Hrádku. 
V rámci údržby a opráv prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo prevedené: 
- oprava motorovej píly pre oblastné stredisko Malá Fatra, 
- oprava vákuových dláh, vákuových matracov a vákuových púmp, oprava poťahu na vákuový matrac, 
- oprava vysávača pre oblastné stredisko Nízke Tatry. 
     V rámci údržby a opráv budov, objektov alebo ich častí bolo prevedené: 
- maľovanie kotolne, elektrorozvodne, výmena poškodených okien a maľovanie interiéru v objekte 
v Liptovskom Hrádku, 
- brúsenie a lakovanie parkiet v objekte oblastného strediska Vysoké Tatry – St. Smokovec,  
- oprava vchodových dverí v objekte riaditeľstva HZS, 
- oprava zárubne a okien, montáž bezpečnostných mreží v objekte oblastného strediska Nízke Tatry – 
Otupné, 
- úprava okolia, terénu a prístupovej cesty pri objekte oblastného strediska Nízke Tatry – Otupné, 
- oprava garážových vrát pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 
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- montáž žalúzií v objekte oblastného strediska Slovenský raj – Čingov, montáž žalúzií a sieťok v objekte 
oblastného strediska Západné Tatry – Zverovka, 
- príprava podložia pre obytný kontajner – ošetrovňu pre oblastné stredisko Nízke Tatry, 
- oprava havarijného stavu čistiarne odpadových vôd pre riaditeľstvo HZS, 
- montáž predeľovacej priečky (oddelenie skladu) v objekte v Liptovskom Hrádku. 
 
     V ostatných prípadoch boli vykonané bežné opravy a údržba prevádzkových zariadení, 
telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia, pracovných pomôcok a pod. 
 
       
     512 - Cestovné 
       
     Náklady na cestovné v roku 2014 predstavujú celkom 18 663,06 €, t.j. index rastu 0,90 v porovnaní s  
minulým rokom. Z uvedenej čiastky predstavujú náklady na zahraničné pracovné cesty 5 659,80 €. 
     Náklady na tuzemské pracovné cesty predstavujú cestovné náhrady pri pracovných cestách 
príslušníkov HZS a zamestnancov (školenia, preškolenia, kurzy) v zmysle zákona o cestovných 
náhradách a interných aktov riadenia. Skutočné náklady na tuzemské pracovné cesty za rok 2014 boli 
vo výške 13 003,26 €, t.j. index rastu 0,98 v porovnaní s  minulým rokom.   
 
     Rozpočtovým opatrením č. 33/2014 zo dňa 10.2.2014 bol pre Horskú záchrannú službu zvýšený limit 
bežných výdavkov na podpoložke 631001 – tuzemské cestovné náhrady o 6 000 € z dôvodu 
zabezpečenia projektu „Vzdelávanie IZS“ na rok 2014 v rámci národného programu vzdelávania – 
„Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia“, ktorých gestorom je Sekcia krízového riadenia 
ministerstva vnútra SR. Zároveň rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR na rok 2014 (list č.p. SE-ORF1-2014/000394-031 zo dňa 4.2.2014) bolo oznámené, že v rámci 
limitu finančných prostriedkov kategórie 630 – Tovary a služby sú aj účelovo rozpočtované finančné 
prostriedky vo výške 3 140 €, rovnako určené na školenia v rámci projektu „Vzdelávanie IZS“. Ku dňu 
31.12.2014 bolo z účelovo určených prostriedkov čerpaných len 139,16 €. Na uvedených školeniach je 
strava zabezpečená a záchranári využívajú na tuzemské pracovné cesty služobné motorové vozidlá, čo je 
výhodnejšie pri preprave viacerých osôb. 
     Na základe uvedeného sme požiadali o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov 
a rozpočtovým opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 
26.11.2014) Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR súhlasil 
s použitím nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na podpoložke 631001 – Tuzemské cestovné 
náhrady vo výške 9 000,84 €, ktoré boli účelovo určené na zabezpečenie projektu „Vzdelávanie IZS“ 
v rámci národného programu vzdelávania – operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, na 
bežné tuzemské  cestovné náhrady a v prípade nedočerpania je možné ich použitie na dofinancovanie 
najnutnejších prevádzkových potrieb. 
 
     Plán zahraničných stykov na rok 2014 bol predložený Odboru protokolu Kancelárie ministra vnútra.  
Náklady a výdavky na zahraničné pracovné cesty pre rok 2014 boli plánované vo výške 4 545 €. 
Skutočné náklady na zahraničné pracovné cesty za rok 2014 predstavujú 5 659,80 €, t.j. index rastu 0,75 
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

512 - Cestovné k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

512001 - cestovné náhrady - tuzemské 13 204,93 13 003,26 0,98 

512002 - cestovné náhrady - zahraničné 7 564,49 5 659,80 0,75 

Spolu 20 769,42 18 663,06 0,90 
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     V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o zahraničných pracovných cestách príslušníkov 
a zamestnancov Horskej záchrannej služby. 
 
 
     Zahraničné pracovné cesty 

P.č. Krajina, Účel  Termín Počet 
Náklady celkom 

  v EUR 

  mesto   počet dní účastníkov k 31.12.2014 

1 Poľsko Medzinárodný kynologický seminár 17.-20.3. 2 90,00 

 Zakopané  4   

2 Rakúsko Medzinárodný kynologický seminár  9.-12.4. 2 784,27 

 Kuhtai-St.Sigmund  4    

3 Taliansko Medzinárodný kongres vysokohorskej  28.5.-1.6. 4 2 580,57 

 Bolzano medicíny 5   

4 Poľsko Školenie jaskynnej záchrany 27.-29.6. 4 201,60 

 Zakopané  3   

5 Taliansko Stretnutie pracovnej skupiny Európskych 7.-9.7. 3 460,61 

 Trento lavínových služieb 3   

6 Taliansko Medzinárodné kynologické cvičenie 22.-26.9. 3 484,90 

 Passo Rolle  5   

7 Maďarsko Školenie jaskynnej záchrany 10.-12.10. 5 381,00 

 Solymár  3   

8 Rakúsko Záchranná činnosť na lyžiarskych tratiach 10.-14.12. 5 676,85 

 Sőlden  5   

  SPOLU       5 659,80 

 
 
     V roku 2014 sa uskutočnilo 8 zahraničných pracovných ciest, z toho 7 plánovaných  a 1 mimoriadna. 
     Zahraničné aktivity Horskej záchrannej služby boli zamerané na :  

� vyhľadávanie a záchranu osôb zasypaných lavínami pomocou psov a lavínových prístrojov, 
plošné vyhľadávanie nezvestných osôb v teréne, 

� odborné prednášky z horskej urgentnej medicíny a  prezentácia nových poznatkov starostlivosti 
o hypotermického pacienta, 

� záchrana a transport osôb v jaskynnom prostredí, zdravotnícka starostlivosť o postihnutého po 
jeho nájdení, zabezpečenie v jaskyni, stabilizácia a príprava na transport a samotný transport po 
jaskyni, nácvik logistiky a organizácia záchrannej akcie so zabezpečením spojenia 
a komunikácie jaskyne s povrchom, 

� zhrnutie poznatkov z oblasti lavínovej problematiky, diaľkové sledovanie a snímanie vlastnosti 
snehu, vylepšenie lavínových predpovedí pomocou družicových snímok, diaľkový prieskum 
zeme,  

� porovnanie a zosúladenie  Európskych noriem v rámci záchrany na lyžiarskych tratiach a vo 
voľnom teréne, porovnanie záchranných techník a výmena skúsenosti pri lavínovom 
nebezpečenstve na lyžiarskych tratiach. 

 
 
     513 - Náklady na reprezentačné 
   
     Plnenie vo výške 1 604,57 € predstavujú náklady na prijatia zahraničných delegácií 1 330,64 € a 
náklady na nákup nealkoholických nápojov a iného občerstvenia na pracovné porady riaditeľa vo výške 
273,93 €. 
     Plán zahraničných stykov na rok 2014 bol predložený Odboru protokolu Kancelárie ministra vnútra.  
Náklady a výdavky na prijatia zahraničných delegácií boli plánované vo výške 2 236 €. Skutočné 
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náklady na prijatia zahraničných delegácií za rok 2014 predstavujú 1 330,64 €, t.j. index rastu 1,47  
v porovnaní s  minulým rokom.  
     Na základe uvedeného sme požiadali Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva 
vnútra SR o zmenu účelu nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov vo výške 905,36 € a rozpočtovým 
opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 26.11.2014) boli z dôvodu 
neuskutočnenia prijatia zahraničnej delegácie viazané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky na 
rozpočtovej podpoložke 637036 – reprezentačné (NÚ-513003) v rámci pridelených finančných 
prostriedkov na rok 2014. 
 
     Limit výdavkov na reprezentáciu pre riaditeľa bol schválený vo výške 300 €, skutočné náklady za 
rok 2014 predstavujú 273,93 €, t.j. index rastu 1,14 v porovnaní s minulým rokom.  
     Na základe uvedeného sme požiadali Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva 
vnútra SR o zmenu účelu nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov vo výške 26,07 € a rozpočtovým 
opatrením č. 1344/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-217 zo dňa 26.11.2014) boli z dôvodu 
nedočerpania viazané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky  na rozpočtovej podpoložke 
633016 – reprezentačné výdavky (NÚ-513002) v rámci pridelených finančných prostriedkov na rok 
2014. Finančné prostriedky bolo možné použiť v rámci finančného strediska HZS. 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

513 - Reprezentačné k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

513002 - reprezentačné výdavky riaditeľa 240,15 273,93 1,14 

513003 - prijatia zahraničných delegácií 908,00 1 330,64 1,47 

Spolu 1 148,15 1 604,57 1,40 

 
 
     V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o prijatiach zahraničných delegácií. 
 
 
    Prijatia zahraničných delegácií 

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

  mesto   počet dní zahr.účast. k 31.12.2014 

1 PL, CZ Medzinárodný kynologický seminár 10.-15.3. 6 1 020,00 

   6   

2 PL Medzinárodný seminár jaskynnej  21.-23.11. 4 310,64 

  záchrany 3   

  SPOLU       1 330,64 

 
 
     Prijatia zahraničných delegácii boli  3 plánované,  z toho  2 uskutočnené: 

� Medzinárodný kynologický seminár zameraný na prácu v teréne, vyhľadávanie  a záchranu osôb  
v lavíne, 

� Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany, precvičenie záchranných techník v neznámom 
jaskynnom prostredí, precvičenie jednotlivých  postupov a  výmena  skúsenosti s praktickými 
ukážkami. 
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     518 - Ostatné služby 
 
     V rámci ostatných služieb vykazujeme celkové náklady za hodnotené obdobie vo výške 174 623,22 €, 
t.j. index rastu 1,06 v porovnaní s  minulým rokom. Uvedené náklady boli vynaložené na tieto účely: 
 

  v EUR 

518 - Ostatné služby Skutočnosť k 31.12.2014 

518001 - poštové služby 2 691,96 

518002 - štátne linky 6 413,32 

518005 - ost. komunikačná infraštruktúra 357,77 

518007 - mobilné telefóny, frekvencie 4 454,13 

518008 - datové siete 16 742,09 

518010 - softvér, update 1 198,80 

518013 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov 46 672,11 

518014 - nájom budov, objektov alebo ich častí 68 502,07 

518015 - nájom prevádz.strojov, prístr.,zariad.,techniky a nár. 54,00 

518019 - školenia, kurzy, semináre 4 201,98 

518020 - propagácia, reklama, inzercia 240,00 

518022 - deratizácia, dezinfekcia 108,01 

518024 - likvidácia, uloženia a odvoz odpadu 1 812,86 

518029 - renovácia tonerov 626,76 

518030 - revízie a kontroly zariadení 7 515,48 

518031 - tlačiarenské služby 821,42 

518033 - veterinárne služby a ost. služby pre zvieratá 6 713,75 

518035 - tlmočnícke a prekladateľské služby 1 369,60 

518036 - ostatné služby inde nezaradené 9 231,40 

518041 - právne služby 2 795,00 

518054 - ostatné poštové a telekomunikačné služby 956,00 

518055 - softvér, licencie 834,84 

518061 - prevoz zosnulých, pohrebné 998,78 

518062 - špeciálne služby inde nezaradené 2 629,05 

518064 - stočné 1 074,26 

518065 - konkurzy a súťaže 24 836,00 

518071 - exekútorské služby 471,25 

518074 - znalecké odborné posudky - doprava 330,00 

518077 - znalecké inde nezaradené 540,35 

518079 - ost. služby spojené s užívaním nehnuteľností 2 423,25 

518088 - ostatné služby kanc. techniky a materiálu 37,09 

518907 - mobilné telefóny, frekvencie -307,90 

518913 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov -42 420,31 

518964 - stočné -301,95 

    

   Spolu 174 623,22 
 
 
     Na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo hradené nájomné za prenajaté objekty a  
nebytové priestory pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká 
Fatra, Slovenský raj, Školiace stredisko a Stredisko lavínovej prevencie, nájomné za umiestnenie 
stožiarov a retranslačných staníc Terchová - Chleb, Skalka, Chopok, Čierny váh, nájom za prenajaté 
pozemky v súvislosti s umiestnením automatických meteorologických staníc v Žiari, v Pribyline a na 
Štrbskom plese, nájomné za prenajaté zastavané pozemky pre oblastné stredisko Západné Tatry, Nízke 
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Tatry a prenájom pozemkov pre oblastné stredisko Veľká Fatra, nájomné za prenájom garáží pre oblastné 
strediská Slovenský raj a Malá Fatra. 
     Ďalej bolo hradené nájomné sa používanie poštového priečinka pre oblastné stredisko Slovenský raj.  
 
     Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení je zabezpečované 
v súlade s § 9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými  zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Pre jednotlivé 
organizačné zložky je spracovaný zoznam vyhradených technických zariadení a termíny vykonávania 
odborných prehliadok a skúšok. 
     V sledovanom období  boli vykonané nasledovné odborné prehliadky a skúšky vyhradených 
technických zariadení.  

 
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení: 

� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 
1600), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (prenosné spotrebiče 
a náradie podľa STN 33 1600), 

� objekt v Jasnej – Otupnom č.111 – oblastné stredisko Nízke Tatry (OP a OS elektrických 
zariadení po vykonanej oprave),   

� objekt v Čingove, dom HZS – oblastné stredisko Slovenský raj (OP a OS elektrických zariadení 
po vykonanej oprave poistiek v elektrickom rozvádzači a svietidiel),  

� objekt na Príslope, záchranná stanica - oblastné stredisko Malá Fatra (bleskozvodová sústava 
a spotrebiče podľa STN 331500, 331600), 

� objekt na Kubínskej holi – oblastné stredisko Malá Fatra (bleskozvodová sústava a spotrebiče 
podľa STN 331500, 331600), 

� objekt v Terchovej – Štefanovej – oblastné stredisko Malá Fatra (prenosné spotrebiče a náradie 
podľa STN 33 1600), 

� retranslačné stanice  - oblastné stredisko Nízke Tatry (Neznáma-Čierny Váh, Chopok, Skalka), 
oblastné stredisko Malá Fatra (Kubínska Hoľa, Snilovské sedlo), 

� oblastné stredisko Slovenský raj - Čingov (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600, 
STN 331610), 

� oblastné stredisko Slovenský raj – Čingov (retranslačná stanica na Kláštorisku), 
� objekt Liptovský Hrádok - Stredisko lavínovej prevencie (prenosné spotrebiče a náradie podľa 

STN 33 1600, STN 331610), 
� objekt Liptovský Hrádok – Školiace stredisko (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 

1600, STN 331610). 
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení: 

� objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS (NTL plynová kotolňa, rozvod plynu a regulačné  
zariadenie), 

� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová 
kotolňa, rozvod plynu a regulačná stanica plynu), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová kotolňa, 
rozvod plynu a regulačná stanica plynu + infocentrum a plynové spotrebiče v bytoch). 
 

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení a odborné prehliadky NTL plynových 
kotolní  

� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (OP a OS tlakových nádob v NTL plynovej 
kotolni a OP kotolne), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (OP a OS tlakových 
nádob v NTL plynovej kotolni a OP kotolne), 
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� objekt  v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (OP a OS 
tlakových nádob v NTL plynovej kotolni a OP kotolne), 

� objekt v Jasnej-Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry (OP TN expanzomatu). 
 
     V súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov 
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich 
čistenia a vykonávania kontrol boli vykonané kontroly komínov a dymovodov v objektoch:  

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry,  
� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS,  
� objekt v Čingove, dom HZS – oblastné stredisko Slovenský raj, 
� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko. 

 
     V súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov boli 
vykonané kontroly požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov) 
v objektoch HZS: 

� objekt v Čingove - oblastné stredisko Slovenský raj, 
� objekt v Starom Smokovci, oblastné stredisko Vysoké Tatry – dom HZS Starý Smokovec 

a infocentrum,  
� objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS, 
� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko, 

objekt v Jasnej-Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry. 
 

 
6.3.1.3    Osobné náklady 
   
     Osobné náklady v roku 2014 predstavujú celkom 2 552 333,02 €, t.j. index rastu 1,07 v porovnaní s  
minulým rokom.  
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

52 - Osobné náklady k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

521 - Mzdové náklady 1 711 998,51 1 806 194,35 1,06 

524 - Zákonné sociálne poistenie 588 639,56 630 404,91 1,07 

527 - Zákonné sociálne náklady 82 805,01 115 431,00 1,39 

528 - Ostatné sociálne náklady 501,96 302,76 0,60 

Spolu 2 383 945,04 2 552 333,02 1,07 

 
 
     521 - Mzdové náklady k 31.12.2014 predstavujú 1 806 194,35 €, t.j. index rastu 1,06 v porovnaní 
s minulým rokom. Dňa 1.1.2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 498/2013, ktorým sa od 1. 
januára 2014 zvýšila stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
a príslušníkov Horskej záchrannej služby o 16 € v každej platovej triede a platovom stupni.  
     Z toho mzdové náklady príslušníkov HZS sú vo výške 1 734 915,45 € a mzdové náklady 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme  vo výške 61 386,70 €.  
     Náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 9 892,20 € boli zúčtované na 
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to najmä na vykonávanie 
nasledovných špecifických úloh:  
 

� meteorologické merania, pozorovania snehových a lavínových podmienok, podávanie správ 
a popis výskytu lavín,  
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� oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
� zdravotné zabezpečenie počas konania Majstrovstiev sveta juniorov v alpských disciplínach 

v Jasnej 26.02.2014 – 06.03.2014, po skončení pretekov vyhodnotenie štatistiky úrazovosti 
a následné vypracovanie analýzy ako podkladu možnej kandidatúry Slovenskej republiky za 
usporiadateľa Zimných olympijských hier, 

� psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej 
záchrannej služby na vykonávanie štátnej služby v Horskej záchrannej službe, 

� psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej 
záchrannej služby na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy, 

� psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do 
služobného pomeru v Horskej záchrannej službe, 

� upratovanie priestorov oblastného strediska Západné Tatry – Zverovka po rekonštrukcii budovy 
Horskej záchrannej služby. 

 
  v EUR 

521 - Mzdové náklady Skutočnosť k 31.12.2014 

 - mzdové náklady príslušníkov - štátna služba 1 734 915,45 

 - mzdové náklady zamestnancov - výkon práce vo verej. záujme 61 386,70 

 - odmeny zamestnancom na základe dohôd o prácach vykon. mimo 9 892,20 

   pracovného pomeru   

   Spolu 1 806 194,35 
 
 
     524 - Zákonné sociálne poistenie – náklady na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a poistné na osobitný účet Ministerstva vnútra SR za služobný úrad (zamestnávateľa) 
v zákonom stanovenej výške evidujeme za hodnotené obdobie v celkovej výške 630 404,91 €, čo 
predstavuje alikvotnú časť vo vzťahu k celkovému objemu čerpaných mzdových prostriedkov.  
 
     527 - Zákonné sociálne náklady – celkové náklady tohto druhu evidujeme vo výške 115 431,00 €, 
z toho náklady na tvorbu sociálneho fondu (povinný prídel vo výške 1 % a ďalší prídel vo výške 0,12 %  
zo súhrnu hrubých platov - funkčných platov a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok/mesiac) vo výške 19 280,05 €,  náklady na stravovanie 
príslušníkov HZS a zamestnancov (65 % pre príslušníkov HZS a 55 % pre zamestnancov vo verejnom 
záujme z ceny jedla stanovenej vo výške 3,20 €) v celkovej výške 58 350,03 €, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníkov HZS a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme vo výške – 17 318,92 €.  
 
     V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zmene 
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2004 zamestnávateľ vypláca prvých desať dní 
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. S účinnosťou od 1.5.2013 došlo k zmene zákona č. 
328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v  § 6 – nárok na služobný plat pri dočasnej neschopnosti z titulu 
služobného úrazu počas prvých 30 dní určený zo služobného platu, ktorý bol priznaný v čase vzniku 
dočasnej neschopnosti (oproti pôvodne 10 dňom). 
 
     Od 1.3.2013 sa zmenilo účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti a nemocenského 
príslušníkov HZS a zamestnancov. Náhrada príjmu pri dočasnej PN, ktorú vypláca zamestnávateľ prvých 
desať dní, sa účtuje na účet 527, náhrada príjmu od 11. dňa a nemocenské sa účtuje na účet 548 podľa 
určeného analytického členenia. 
 
 
 

  v EUR 
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527 - Zákonné sociálne náklady Skutočnosť k 31.12.2014 

527031 - tvorba sociálneho fondu (príslušníci HZS) 18 658,98 

527051 - tvorba sociálneho fondu (zamestnanci) 621,07 

527005 - rekondičné pobyty 20 482,00 

527006 - príspevok na stravovanie príslušníkov a zamestnancov 58 350,03 

527024, 527004 - dočasná práceneschopnosť  17 318,92 

   Spolu 115 431,00 
      
 
     Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu príslušníkov HZS v súlade s § 161 zákona č. 
315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  
     V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia je 
Horská záchranná služba povinná zabezpečovať rekondičné pobyty vybraným príslušníkom HZS v trvaní 
14 dní nepretržite v kalendárnom roku, pričom na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa príslušník 
HZS, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov a spĺňa podmienky účasti na rekondičnom pobyte v zmysle § 161 zákona č. 315/2001 Z. z. 
v platnom znení. 
     V roku 2014 absolvovalo rekondičný pobyt 57 príslušníkov v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave 
Ministerstva vnútra SR Bystrá v Liptovskom Jáne. Z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov na 
pokrytie povinnosti zabezpečiť rekondičný pobyt pre oprávnených príslušníkov riaditeľ HZS príkazným 
listom rozhodol u príslušníkov s miestom pobytu v okolí Liptovského Jána o absolvovaní rekondičného 
pobytu ambulantným spôsobom. Celkové náklady na rekondičné pobyty pre 57 príslušníkov boli vo 
výške 20.482,00 €. 
 
 
     528 – Ostatné sociálne náklady - náklady na doplnkové dôchodkové poistenie predstavujú čiastku 
302,76 €. Výška príspevku zamestnávateľa pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme bola 
stanovená v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2014, a to 19,92 € mesačne na jedného zamestnanca. 
Výška príspevku sa upravuje v závislosti od percentuálneho podielu pracovného úväzku. 
 
 
     Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 
131, z toho je 106 odborne pripravených záchranárov. V ostatných nezáchranárskych funkciách je spolu 
25 príslušníkov HZS. Priemerný evidenčný počet príslušníkov HZS prepočítaný za hodnotené obdobie je 
127,9. 
     Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vo fyzických osobách je k poslednému 
dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené úväzky. Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,8.  
     Každý príslušník HZS pred vstupom do služobného pomeru preukázal predpoklady pre vykonávanie 
štátnej služby podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov.  
     Každý zamestnanec HZS pred vstupom do pracovného pomeru preukázal predpoklady pre 
vykonávanie prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov.  
     V priebehu hodnoteného obdobia boli prijatí celkom 2 príslušníci – záchranári HZS - od 1.12.2014 - 1 
príslušník na Oblastné stredisko HZS Nízke Tatry a 1 príslušník na Oblastné stredisko HZS Veľká Fatra. 
V oboch prípadoch ide o dočasnú štátnu službu do 30.4.2015 . Od 1. 11. 2014 sa zvýšil aj počet 
operátorov na Operačnom stredisku tiesňového volania o 1 príslušníka. 
     K ukončeniu služobného pomeru nedošlo. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo celkovo prijatých 6 zamestnancov: 

� od 8.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry na dobu 
určitú počas trvania práceneschopnosti aktuálnej zamestnankyne, ktorá nastúpila na PN 7.1.2014 
s prognózou dlhodobého trvania PN, tento pracovný pomer k 31.12.2014 stále trvá; 
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� od 1.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko HZS Nízke Tatry                        
a 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko HZS Slovenský raj,  

� od 23.1.2014 bol prijatý 1 zamestnanec na upratovacie práce v objekte Horskej záchrannej 
služby v Liptovskom Hrádku,  

� od 9.4.2014 do 9.6.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko HZS Nízke Tatry na 
miesto pomocnej zamestnankyne, ktorá bola na dlhodobej PN od 11.2.2014 do 6.7.2014; 

� na to isté miesto bola prijatá 1 zamestnankyňa od 17.6.2014 do 6.7.2014; tieto pracovné pomery 
boli ukončené tak, ako je to uvedené v texte. 

  
 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
k 31.12.2013*/ 

Plán 
schválený 

Plán 
upravený 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 */ 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/c d/a 
počet príslušníkov HZS 127,5 128 128 127,9 99,9 1,00 
počet zamestnancov vo verejnom záujme 7,7 8 8 7,8 97,5 1,01 
spolu 135,2 136 136 135,7 99,8 1,00 

   */ priemerný evidenčný počet prepočítaný za sledované obdobie 
 
 

 
 
Ukazovateľ 

Počet 
príslušníkov  

HZS 
k 31.12.2014 

Počet 
zamestnancov  

vo verejnom záujme 
k 31.12.2014 

 
 

SPOLU 

evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12. 131 14 145 
priemerný evidenčný počet prepočítaný 127,9 7,8 135,7 
priemerný evidenčný počet vo FO 127,9 13,9 141,8 

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

 
Počet zamestnancov organizácie spolu 

stav 
k 31.12.2013 

stav 
k 31.12.2014 

index 
rastu 

priemerný evidenčný počet prepočítaný 135,2 135,7 1,00 
evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12. 141,0 145,0 1,03 

 
    
     S účinnosťou od 1.1.2008 upravuje pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie príslušníkov HZS zákon 
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákony č. 552/2003 
Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov upravujú pracovnoprávne vzťahy 
a odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Odmeňovanie príslušníkov 
a zamestnancov sa ďalej riadi internými pokynmi riaditeľa HZS a Kolektívnou zmluvou na rok 2014.  
 
     Priemerný služobný príjem príslušníkov HZS dosiahol v hodnotenom období sumu 1 082,37 € 
a priemerný plat zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme sumu 623,53 €. Uvedený 
priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny. 
 

 

 
Priemerná mzda v EUR 

stav 
k 31.12.2013 

stav 
k 31.12.2014 

príslušníci HZS 1 026,97 1 082,37 
zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme 629,91 623,53 
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6.3.1.4     Dane a poplatky 
      
     Celkové náklady na dane a poplatky za hodnotené obdobie evidujeme vo výške 2 529,40 €, t.j. index 
rastu 0,57 v porovnaní s  minulým rokom. V rámci tejto skupiny nákladov boli hradené miestne 
a správne poplatky,  daň z nehnuteľností, a pod.   
 
 
6.3.1.5     Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0,00 0,00 x 

542 - Predaný materiál 0,00 0,00 x 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 4,99 0,00 x 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00 x 

546 - Odpis pohľadávky 8 362,57 443,26 0,05 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 37 965,23 13 562,20 0,36 

549 - Manká a škody 88,19 33 084,53 375,15 

Spolu 46 420,98 47 089,99 1,01 

 
 
     Na účet 546 – Odpis pohľadávky bola zúčtovaná pohľadávka vo výške 443,26 €. Na základe návrhu 
škodovej komisie podľa § 6a ods. 6 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov riaditeľ HZS rozhodol (č. p. HZS-2681/2012 zo dňa 28.12.2012) o trvalom upustení od 
vymáhania pohľadávky štátu vo výške 443,26 € a rozhodol o zastavení exekučného konania voči 
dlžníkovi, u ktorého nebol zistený žiaden majetok. Pohľadávka bola zúčtovaná do nákladov na základe 
súdneho rozhodnutia o zastavení exekučného konania. 
 
     Na účet 549 – Manká a škody  bola zúčtovaná škoda v súvislosti s uhynutím služobného psa vo výške 
150,00 €, v dvoch prípadoch zmarené investície v celkovej výške 32 814,63 € a škoda na pohonných 
hmotách vo výške 119,90 €. Podrobnejšie uvedené v časti 3.6. 
 
 
     Podrobnejší rozpis iných ostatných nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:  
 

  v EUR 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Skutočnosť k 31.12.2014 

548005 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 12 659,00 

548007 - náhrady za zdravotnú starostlivosť 15,00 

548010 - členské príspevky do medzinárodných  organizácií 855,00 

548027 - neupotrebiteľné zásoby 33,20 

    

   Spolu 13 562,20 
 
 
     Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom vo výške 12 659,00 € predstavujú cestovné 
náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí sa podieľajú na záchrannej činnosti na základe písomnej 
dohody s HZS a cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom a figurantom, ktorí sa zúčastňujú na 
základe písomnej dohody s HZS školení a preškolení kynológov. 
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     Špecifická zdravotná starostlivosť sa vykonáva v súlade so zákonom č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, Nariadením Ministerstva vnútra SR č.150/2012 
o podrobnostiach poskytovania zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti  
v Policajnom zbore, v Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe a o zmene 
Nariadenia ministra vnútra SR č. 14/2003 o zdravotnej starostlivosti a o lekárskej posudkovej činnosti 
v Hasičskom a záchrannom zbore v znení Nariadenia ministra vnútra SR č.14/2004 a  Pokynom riaditeľa 
HZS č. 1/2013 zo dňa 10. januára 2013 o zdravotnej starostlivosti v Horskej záchrannej službe.  
 Horská záchranná služba je štátnou rozpočtovou organizáciou, preto výkony súvisiace so zdravotnou 
starostlivosťou a lekárskymi prehliadkami neboli zdravotníckymi zariadeniami patriacimi do pôsobnosti 
Ministerstva vnútra SR fakturované (Nemocnica Svätého Michala, a.s. Bratislava a Ústredná vojenská 
nemocnica v Ružomberku).  
 
     Náklady na členské príspevky do medzinárodných organizácií predstavujú v sledovaním období 
855,00 €. 
     Podľa § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Horská záchranná služba požiadala Odbor 
rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky MV SR o súhlas na zaplatenie členského príspevku na rok 2014: 

1. Rakúskej spoločnosti pre alpské lekárstvo a lekárstvo vo výškach vo výške 55 EUR, 
2. Medzinárodnej komisii pre horskú záchranu IKAR vo výške 800 EUR. 

Na základe súhlasu Odboru rozpočtu a financovania SE MV SR (list č.p. SE-ORF2-2014/000476-003 zo 
dňa 5.3.2014) boli uvedené členské príspevky uhradené. 
     Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti horskej 
záchrany, je úlohou Horskej záchrannej služby v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu HZS. 
 
 
6.3.1.6    Odpisy, predaný majetok a opravné položky z prevádzkovej  
               a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia 
 

   v EUR 

55 - Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti skutočnosť skutočnosť index 

       a finančnej  činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

551 - Odpisy dlhodobého  nehmotného a hmotného majetku 176 127,78 208 362,26 1,18 

553 - Tvorba ostatných rezerv 121 552,07 13 285,05 0,11 

558 - Tvorba ostatných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti 380,02 0,00 x 

Spolu 298 059,87 221 647,31 0,74 

 
 
     551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku - celková výška odpisov 
z dlhodobého majetku v roku 2014 predstavuje 208 362,26 €.    
     Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných 
odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému majetku.          
     Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé 
eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná.  
     Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania a predpokladaného 
priebehu jeho opotrebenia. 
     Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje 5 rokov od jeho obstarania najviac do výšky vstupnej ceny 
a technické zhodnotenie tohto majetku sa odpisuje 5 rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania. 
     Drobný nehmotný majetok do 2 400,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
     Drobný hmotný majetok do 1 700,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. 
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     553 – Tvorba ostatných  rezerv v celkovej výške 13 285,05 € predstavuje náklady na tvorbu 
ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – nevyfakturovaná elektrická energia, vodné a stočné, odvoz 
TKO, odber zemného plynu) vo výške 2 705,00 a náklady na tvorbu rezervy v prípade prebiehajúceho 
súdneho konania (HZS ako žalovaná) za sledované obdobie vo výške 10 580,05 €.  
 
 
6.3.1.7     Finančné náklady 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

56 - Finančné náklady k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

563 - Kurzové straty 64,38 0,00 x 

568 - Ostatné finančné náklady 3 649,70 16 854,79 4,62 

Spolu 3 714,08 16 854,79 4,54 

 
 
     V rámci ostatných finančných nákladov sa účtujú predovšetkým náklady na poistné:  

� na úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na záchrannej činnosti na 
základe písomnej dohody s HZS v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov v celkovej výške 5 349,24 €, 

� na poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia v celkovej 
v výške 1 936,05 €,  

� na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v celkovej výške spolu 826,60 €, 
� na poistenie majetku, ktorý má Horská záchranná služba v správe, vo výške 1 786,01 €, 

na havarijné poistenie služobných motorových vozidiel vo výške 3 265,21 € – poistenie troch 
služobných motorových vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné cesty. 
 
 
6.3.1.8     Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmu 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

588 - Náklady z odvodu príjmov 238 938,92 191 709,16 0,80 

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 42 366,23 49 916,42 1,18 

Spolu 281 305,15 241 625,58 0,86 

     
 
     588 – Náklady z odvodu príjmov vo výške 191 709,16 € predstavujú predpis odvodu príjmov do 
rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v hodnotenom období do výnosov. 
 
     589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov vo výške 49 916,42 € predstavujú predpis budúceho 
odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom roku 
2014. 
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6.3.2  Výnosy 
 
     Celkové výnosy z hlavnej činnosti organizácie za rok 2014 predstavujú 4 015 797,97 €, čo je 
v porovnaní s  minulým rokom index rastu 0,99.   
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

Výnosy z hlavnej činnosti k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 223 654,66 172 677,46 0,77 

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -506,20 0,00 x 

64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 20 047,50 19 715,11 0,98 

65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. 95 791,70 94 687,92 0,99 

       a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíš.       

66 - Finančné výnosy 0,02 10,09 504,50 

67 - Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 x 

68 - Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štát. RO a PO 3 701 726,28 3 728 707,39 1,01 

Celkom 4 040 713,96 4 015 797,97 0,99 

 
 
 
6.3.2.1    Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
     Tržby za vlastné výkony boli dosiahnuté vo výške 172 677,46 €, čo predstavuje index rastu 0,77 
v porovnaní s  minulým rokom. 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

602 - Tržby z predaja služieb 223 654,66 172 677,46 0,77 

Spolu 223 654,66 172 677,46 0,77 

 
 
     V rámci tržieb z predaja služieb boli účtované tržby za záchrannú činnosť v horských oblastiach 
v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, tržby za 
zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach na základe 
podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy, tržby za asistencie pri 
športových a iných podujatiach, za školenia, odstrel lavín a tržby z ubytovacie služby.  
     Zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchranná činnosť na lyžiarskych tratiach pre 
prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy je vykonávaná prevažne v mesiacoch január až 
apríl podľa snehových podmienok. V zimnej sezóne 2014 neboli priaznivé snehové podmienky, čo malo 
za následok zníženie príjmov za výkon lyžiarskych služieb a záchrannej činnosti na lyžiarskych tratiach. 
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     Prehľad o finančnom objeme výnosov pre jednotlivé činnosti HZS uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

  v EUR 

602 - Tržby z predaja služieb Skutočnosť k 31.12.2014 

602004 - za ubytovacie služby 872,03 

602009 - za lyžiarske služby 5 543,66 

602010 - za záchrannú činnosť 92 504,47 

602011 - za asistencie pri športových a iných podujatiach 5 171,27 

602014 - za služby inde nezaradené 8 221,50 

602300 - za záchrannú činnosť mimo horských oblastí 60 364,53 

   Spolu 172 677,46 
 
 
     Dňa 8. novembra 2005 bol prijatý zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Uvedená novela zákona s účinnosťou od 1.7.2006 zmenila § 
11, ods. 2, písm. e) v tom zmysle, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná uhradiť 
horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. To 
znamená, že od 1.7.2006 HZS fakturuje všetky náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo 
pátraním.  
     Zákonom č. 519/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa v článku VII. s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil aj zákon č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v tom zmysle, že z § 11, ods.2 písm. e) boli vylúčené fyzické 
osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. 
     Počet zásahov v horských oblastiach a v súvislosti s tým aj tržby za záchrannú činnosť je ťažko 
predpokladať.  
     Tržby za výkon lyžiarskej služby a záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov 
osobných horských dopravných zariadení je tiež ovplyvnený počtom zásahov a snehovými podmienkami 
v zimnej sezóne.  
     Výkon ostatných činností HZS realizujeme na základe objednávok od iných subjektov. 
 
 
6.3.2.2  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
 
     Skutočne dosiahnuté ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti za rok 2014 predstavujú 19 715,11 €. 
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

641 - Tržby z predaja DNM a DHM 0,00 0,00 x 

642 - Tržby z predaja materiálu 45,00 10,00 x 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 364,91 196,11 0,54 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00 x 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 19 637,59 19 509,00 0,99 

Spolu 20 047,50 19 715,11 0,98 
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  v EUR 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti Skutočnosť k 31.12.2014 

648002 - z prenajatých priestorov 1 663,44 

648006 - z náhrad z poistného plnenia 747,70 

648007 - z dobropisov 13 060,43 

648009 - z predpísaných náhrad za škody 1 933,83 

648015 - z prenajatých strojov 0,03 

648016 - z refundácií 124,93 

648021 - príjmy pri prev. zásob 1 978,64 

   Spolu 19 509,00 
 
 
 
6.3.2.3     Zúčtovanie rezerv, opravných položiek z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 
 

   v EUR 

65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej skutočnosť skutočnosť index 

       a finančnej  činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činnosti 87 799,36 94 244,66 1,07 

658 - Zúčtovanie ost. opravných položiek z prevádz. činnosti 7 992,34 443,26 0,06 

Spolu 95 791,70 94 687,92 0,99 

 
 

     653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo zúčtované 
použitie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky príslušníkov HZS a zamestnancov za rok 2013 
v celkovej výške 80 239,73 € a použitie ostatnej rezervy  na nevyfakturované energie vo výške 11 039,00 
a zrušenie vytvorených rezerv na nevyfakturované energie v celkovej výške 2 965,93 €. 
 
     658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo 
zúčtované zrušenie opravnej položky  vo výške 443,26 € k pohľadávke, ktorá boli odpísaná do nákladov 
na základe rozhodnutia riaditeľa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu od dlžníka a na 
základe rozhodnutia súdu o zastavení exekučného konania.  
 
 
6.3.2.4     Finančné výnosy 
    

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

66 - Finančné výnosy k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

663 - Kurzové zisky 0,02 10,09 x 

Spolu 0,02 10,09 x 
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6.3.2.5     Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  
                v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách     
 

   v EUR 

  skutočnosť skutočnosť index 

68 - Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov v štát. RO a PO k 31.12.2013 k 31.12.2014 rastu 

  a b b/a 

681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR 33 502 106,55 3 495 303,48 1,00 

682 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR 145 274,99 180 448,34 1,24 

683 - Výnosy z bež. transferov od ost. subj. VS 0,00 0,00 x 

684 - Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. VS 11 365,67 11 339,00 1,00 

687 - Výnosy z bež. transferov od ost. subj. mimo VS 41 687,07 41 064,65 0,99 

688 - Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS 1 292,00 551,92 0,43 

Spolu 3 701 726,28 3 728 707,39 1,01 

 
     681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 3 495 303,48 € predstavujú 
čerpanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa.   
 
     682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 180 448,34 € predstavujú 
zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
     684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 11 339,00 € 
predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov od ostatných 
subjektov verejnej správy. 
 
     687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu predstavujú  
zúčtovanie bezodplatne nadobudnutého majetku na základe darovacích zmlúv (zvieratá – v dvoch 
prípadoch pes, ochranné krémy pre záchranárov) vo výške 4 840,34 €, a zúčtovanie nákladov v súvislosti 
s čerpaním mimorozpočtových prostriedkov za stravné prijaté od príslušníkov, zamestnancov a zo 
sociálneho fondu vo výške 29 981,46 € a z prijatého poistného plnenia vo výške 6 242,84. 
 
     688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu vo výške 
551,92 € predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov od 
ostatných subjektov mimo verejnú správu. 
 

 
 
6.3.3    Hospodársky výsledok 
 
     Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2014 sme vykázali hospodársky výsledok – zisk z hlavnej činnosti 
vo výške 53 640,05 €. Uvedený hospodársky výsledok bol predovšetkým ovplyvnený:  

� zaúčtovaním nákladov na odpisy dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov 
v období, keď naša organizácia bola príspevkovou organizáciou, t.j. do 31.12.2007, do nákladov 
boli zaúčtované odpisy uvedeného dlhodobého majetku  v celkovej výške 16 023,00 €, 

� znížením stavu skladových zásob oproti roku 2013 o 10 999,32 € (zúčtovanie do nákladov),  
� rozdielom medzi tvorbou ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v roku 2014 (zúčtovanie do 

nákladov) a čerpaním resp. zrušením rezerv vytvorených v roku 2013 (zúčtovanie do výnosov) 
vo výške 80 959,61 €; v roku 2014 už nebola tvorená rezerva  na nevyčerpané dovolenky vrátane 
odvodov; 

� zaúčtovaním nákladov na manká a škody vo výške 32 814,63 €. 
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6.4      Záväzky zo sociálneho fondu 
 

   v EUR 

  rozpočet skutočnosť % 

Položka 2014 k 31.12.2014 plnenia 

  a b b/a 

A/ ZDROJOVÁ ČASŤ       

  zostatok fondu k 1.1.2014 2 878,81 2 878,81 100,00 

  1. povinný prídel - 1,0 %  15 387,00 17 214,33 111,88 

  2. ďalší prídel       - 0,1 % 1 847,00 2 065,72  111,84 

  3. ostatné zdroje 0,00 0,00 x 

  zdroje spolu 20 112,81 22 158,86 110,17 

        

B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ       

  1. príspevok na stravovanie 8 975,00 8 521,80 94,95 

  2. príspevok na regeneráciu pracovnej sily 0,00 30,00 x 

      pri životných a pracovných výročiach       

  3. príspevok pri narodení dieťaťa 420,00 280,00 66,67 

  4. sociálna výpomoc 400,00 0,00 x 

  5. príspevok na regeneráciu pracovnej sily 8 214,81 6 670,00 81,19 

  6. príspevok na dopln. dôchodk. poistenie 2 100,00 1 515,00 72,14 

  7. ostatné výdavky 0,00 0,00 x 

  výdavky spolu 20 109,81 17 016,80 84,62 

        

ZOSTATOK k 31.12.2014 3,00 5 142,06 x 

 
 
     Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu realizujeme v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle “Zásad pre tvorbu a použitie finančných 
prostriedkov sociálneho fondu”, ktoré sú prílohou Kolektívnej zmluvy na rok 2014. 
     Povinný prídel do sociálneho fondu sme vytvárali vo výške 1,0 %, a ďalší prídel vo výške 0,12 %  zo 
súhrnu hrubých platov - funkčných platov a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok/mesiac. 
     Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici, ktorého 
zostatok k 31.12.2014 je 4 267,26 €. 
 
 
 
 
6.5     Následné finančné kontroly 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia neboli vykonané následné finančné kontroly. 
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6.6    Škody na majetku štátu 
 
     Škodová komisia prejednala 16 prípadov škôd na majetku štátu za rok 2014 z celkového počtu 16 
prípadov. V súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2008 zo dňa 1.6.2008, ktorým sa zriaďuje škodová 
komisia v znení neskorších pokynov, prejednala jednotlivé prípady vzniknutých škôd a predložila 
riaditeľovi na schválenie návrhy ich likvidovania a uplatnenia nároku na náhradu škody voči 
zodpovedným príslušníkom HZS (zamestnancom), ktorí škodu spôsobili alebo z povinného zmluvného 
poistenia resp. havarijného poistenia motorových vozidiel. Rozhodnutia o náhrade spôsobenej škody boli 
doručené príslušníkom (zamestnancom) do vlastných rúk a boli s nimi spísané dohody o uznaní záväzku 
nahradiť škodu v určenej výške a spôsobe náhrady škody.  
     Škodová komisia prejednala: 

� 3 prípady zavinených dopravných nehôd 
� 5 prípadov nezavinených dopravných nehôd  
� 2 prípady znehodnotenia zverených predmetov a použitia majetku z pohotovostných skladov pri 

záchrannej akcii (predmety operatívnej evidencie) 
� 2 prípady znehodnotenia majetku (predmetov operatívnej evidencie)   
� 1 prípad škody na pohonných hmotách (zásoby) 
� 1 prípad uhynutia služobného psa 
� 2 prípady zmarených investícií 

 
 
 
6.6.1     Škodové udalosti  prejednané škodovou komisiou 
 
     Dopravné nehody – zavinené 
     V troch prípadoch zavinených dopravných nehôd vznikla celková skutočná škoda 482,83 €. Vo 
všetkých troch prípadoch skutočná škoda v celkovej výške 482,83 € bola predpísaná zodpovedným 
príslušníkom k náhrade podľa § 134aa  a § 134ae  ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. K 31.12.2014 škoda nebola uhradená, je v lehote 
splatnosti v zmysle dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. 
       
     Dopravné nehody – nezavinené 
     V jednom prípade nezavinenej dopravnej nehody vznikla škoda 1 076,20 €, čo predstavuje náklady na 
opravu poškodeného služobného motorového vozidla.  
     V jednom prípade nebola k 31.12.2014 vykonaná oprava poškodeného služobného motorového 
vozidla. Služobné motorové vozidlo bolo pojazdné a z dôvodu jeho vyťaženosti v oblastnom stredisku 
Malá Fatra, oprava bude realizovaná až začiatkom roka 2015. 
     V troch prípadoch bola náhrada škody uplatnená v poisťovni Kooperativa a.s., kde sú služobné 
motorové vozidlá havarijne poistené. Celková skutočná škoda stanovená v zmysle Pokynu generálneho 
riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 8/2010 o určení náhrady škody na majetku štátu 
bola 754,04 € a po likvidovaní nároku jednotlivých uplatnených škodových udalostí poisťovňa poukázala 
na príjmový účet HZS poistné plnenie vo výške 781,73 € (bez spoluúčasti). V dvoch prípadoch bola 
skutočná škoda uhradená v plnej výške, v jednom prípade vznikol rozdiel oproti poistnému plneniu vo 
výške 28,97 €. 
   
     Škody na materiálových prostriedkoch 
     Škodová komisia prejednala dva prípady znehodnotenia zverených predmetov a záchranárskeho 
materiálu, ktoré boli vedené  v evidencii majetku ako predmety operatívnej evidencie na osobnej karte 
alebo v pohotovostnom sklade príslušného oblastného strediska. Výška skutočnej škody bola stanovená 
podľa Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky MV SR č. 8/2010 o určení škody na majetku 
štátu, a to spolu 14,38 €. V uvedených prípadoch nebola náhrada škody uplatnená voči zodpovedným 
príslušníkom vzhľadom na skutočnosť, že k  poškodeniu došlo vplyvom mimoriadnej pracovnej činnosti 
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opotrebením materiálu pred skončením doby užívania a v jednom prípade bol materiál použitý 
(zanechaný) v horskom teréne počas záchrannej akcie. 
     Škodová komisia prejednala prípad škody – znehodnotenie strešného boxu v obstarávacej hodnote 
240,95 €, ktorý bol vedený v evidencii majetku ako predmet operatívnej evidencie na príslušnom 
oblastnom stredisku. Výška skutočnej škody bola stanovená podľa Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie 
ekonomiky MV SR č. 8/2010 o určení škody na majetku štátu, a to spolu 127,17 €. Náhrada škody 
nebola uplatnená voči zodpovedným príslušníkom vzhľadom na skutočnosť, že škoda bola spôsobená 
vplyvom nepriaznivého počasia, silného nárazového vetra počas jazdy služobným motorovým vozidlom.  
     Škodová komisia prejednala prípad škody – znehodnotenie dvoch plechových montovaných garáži, na 
ktoré počas veternej kalamity v Žiarskej doline padli vyvrátené stromy. Plechové montované garáže boli 
vedené v evidencii majetku ako predmety operatívnej evidencie v celkovej obstarávacej hodnote 
1 050,00 €. Výška skutočnej škody bola stanovená podľa Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie 
ekonomiky MV SR č. 8/2010 o určení škody na majetku štátu, a to spolu 831,26 €. Náhrada škody 
v tomto prípade nebola uplatnená. 
     Škodová komisia prejednala jeden prípad škody na pohonných hmotách v celkovej výške 119,90 €.  
Ku škode došlo zámenou pohonných hmôt a následne chybným natankovaním do dvoch služobných 
motorových vozidiel. Skutočná škoda v celkovej výške 119,90 € bola predpísaná zodpovednému 
príslušníkovi k náhrade podľa § 134aa  a § 134ae  ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. K 31.12.2014 škoda nebola uhradená, je v lehote 
splatnosti v zmysle dohody o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. 
 
     Škody – zvieratá 
     Škodová komisia prejednala jeden prípad škody – uhynutie služobného psa v obstarávacej hodnote 
150,00 €. V uvedenom prípade nebola náhrada škody uplatnená. 
 
     Ostatné škody 
     Škodová komisia prejednala dva prípady škôd – zmarené investície. Na účte 042 – Obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku boli vedené dve investičné akcie, v rámci ktorých bola obstaraná 
prípravná a projektová dokumentácia: 

� IA-25394 Dom HZS Jasná – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba    22 532,25 € 
� IA-25396 Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia   10 282,38 €  

     K uvedeným investičným akciám bola vypracovaná projektová dokumentácia, na základe ktorej boli 
vypracované projekty a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavieb z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu. Dňa 28.9.2011 
boli s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR podpísané zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. Uvedené investičné akcie nebolo možné realizovať z dôvodu, že 
vlastník objektov, ktorý sa na základe súdnych rozhodnutí stal jediným vlastníkom, nesúhlasil 
s rekonštrukciou. Na základe toho, že vlastník objektov podal rozklad voči predĺženiu stavebných 
povolení, stavebné povolenie stratilo platnosť. Minister vnútra SR rozhodnutiami č. KM-OLVS-65/2013 
a č. KM-OLVS-64-02/2013 zo dňa 18.7.2013 zrušil rozhodnutia o predĺžení stavebných povolení. 
Následne na základe dohôd o urovnaní Horská záchranná služba odovzdala prenajaté objekty vlastníkovi 
a už ich nevyužíva. Náhrada škody nebola uplatnená. 
 
   
 
6.6.2     Škodové udalosti  neprejednané škodovou komisiou 
 
     Za rok 2014 neevidujeme škody, ktoré by neboli prejednané škodovou komisiou. 
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6.6.3     Škodové udalosti  z roku 2013 
 
     Škodová udalosť – nezavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960008 
bola škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K 31.12.2013 bolo služobné motorové 
vozidlo v servise, jeho oprava nebola ukončená. Po vykonaní opravy služobného motorového vozidla 
bola v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 8/2010 
o určení náhrady škody na majetku štátu stanovená výška skutočnej škody 647,98 €.  Už na základe 
schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 20.1.2014 riaditeľom HZS skutočná  škoda nebola voči 
zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
     Škodová udalosť – zavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960007 
bola škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K 31.12.2013 bolo služobné motorové 
vozidlo v servise, nebola jeho oprava ukončená. Po vykonaní opravy služobného motorového vozidla 
bola v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 8/2010 
o určení náhrady škody na majetku štátu stanovená výška skutočnej škody 126,10 €. Už na základe 
schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 20.1.2014 riaditeľom HZS skutočná  škoda bola voči 
zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
Škodová udalosť – zavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960007 bola 
škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K určeniu skutočnej škody bolo potrebné 
doplniť znalecký posudok. Znalec pre odbor Doprava – cestná a odvetvia určil znaleckým posudkom č. 
1/2014 skutočnú škodu vo výške 1 025,00 a fakturoval za jeho vypracovanie sumu 180,00 €. Už na 
základe schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 31.12.2013 bola skutočná škoda vo výške 1 205,00 
voči zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
 
 
 
 
6.7   Stav pohľadávok a záväzkov 
 
 
6.7.1   Krátkodobé pohľadávky  
 

                                                                                                                                                                          v EUR  

Krátkodobé pohľadávky 
skutočnosť 

k 31.12.2013 
skutočnosť 

k 31.12.2014 
index rastu 

 a b b/a 
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 0,00 x 
316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočt  príjmov 98 963,33 108 718,77 1,10 
335 – Pohľadávky voči zamestnancom 2 805,75 3 464,76 1,23 
378 – Iné pohľadávky 5 596,26 130,14 0,02 
Spolu 107 365,34 112 313,67 1,05 

 
 

Krátkodobé pohľadávky  
Stav k 31.12.2014 

v EUR 
z toho: 

po lehote splatnosti 
316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 108 718,77 84 656,87 
335-Pohľadávky voči zamestnancom 3 464,76 0 
378-Iné pohľadávky 130,14 130,14 
Spolu 112 313,67 84 787,01 

 
 
     Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 112 313,67 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti 
84 787,01 €. 
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     316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 
     Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 108 718,77 € evidujeme 
pohľadávky po lehote splatnosti 84 656,87 € v prevažnej miere za záchrannú činnosť v horských 
oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 
v jednom prípade za školenie uskutočnené Školiacim strediskom HZS, v jednom prípade za asistenciu pri 
športovom podujatí, v piatich prípadoch za zabezpečenie lyžiarskych služieb na základe zmlúv 
s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy, v troch prípadoch za úrok z omeškania z dôvodu 
nedodržania lehoty splatnosti faktúr a v jednom prípade za refakturáciu telefónnych poplatkov 
v súvislosti s používaním služobného mobilného telefónu.  
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 464,76 €, z toho v lehote splatnosti vo výške 3 464,76 € 
sú pohľadávky za predpísané náhrady škôd voči príslušníkom HZS a zamestnancom na základe 
rozhodnutí riaditeľa HZS a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody, pohľadávky voči 
príslušníkom a zamestnancom vo výške 1 933,83 € a za telefónne poplatky za obdobie 12/2014 (zrážka 
zo služobných príjmov a platov)  vo výške 1 530,93 €. Pohľadávky voči príslušníkom a zamestnancom 
po lehote splatnosti neevidujeme. 
 
      378 – Ostatné pohľadávky 
     Z celkovej výšky ostatných pohľadávok 130,14 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti vo 
130,14 €, a to zahraničnú pohľadávku za úrok z omeškania z dôvodu nedodržania lehoty splatnosti faktúr 
za poskytnutú záchrannú činnosť. 
 
 
 
6.7.2   Krátkodobé záväzky  
 

                                                                                                                                                                                                                      v EUR 

Krátkodobé záväzky 
skutočnosť 

k 31.12.2013 
skutočnosť 

k 31.12.2014 
index rastu 

 a b b/a 
321 – Dodávatelia  305 139,30 17 097,94 0,06 
326 – Nevyfakturované dodávky 1 466,67 2 012,54 1,37 
331 – Záväzky voči zamestnancom 146 220,29 107 952,24 0,74 
336 – Zúčtovanie s inštitúc. sociál. zabezpečenia     100 214,13 72 742,59 0,73 
342 – Ostatné priame dane 21 833,39 12 674,02 0,58 
379 – Iné záväzky 932,75 664,45 0,71 
Spolu 575 806,53 213 143,78 0,37 

   
 

Krátkodobé záväzky 
Stav k 31.12.2014 

v EUR 
z toho: 

po lehote splatnosti 
321-Dodávatelia 17 097,94 0,05 
326-Nevyfakturované dodávky 2 012,54 0 
379-Iné záväzky 664,45 0 
331-Zamestnanci 107 952,24 0 
336-Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 72 742,59 0 
342-Ostatné priame dane 12 674,02 0 
Spolu 213 143,78 0,05 

 
 
     Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 
v celkovej výške 0,05 €. V tomto prípade ide o neuhradenú časť faktúry súvisiacu s realizáciou projektu 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
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Veľká Fatra - Donovaly“ v rámci Regionálneho operačného programu (neoprávnený výdavok). Čiastka 
bude uhradená v roku 2015 z rozpočtových prostriedkov presunutých v zmysle § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
     Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené nasledovné krátkodobé záväzky po lehote 
splatnosti: 
 

Subjekt Dôvod záväzku Suma v EUR 
Dátum  

Zodpovednosť splatnosti 

Pewas Slovakia, s.r.o. stavebné práce 0,05 30.6.2014 odb. referent pre ŠP 

 Celkom 0,05   

 
     Celkom záväzky po lehote splatnosti 0,05 €. 
 
 
 
 
6.8   Finančný majetok 

 
                                                                                                                                           v EUR 

Finančné účty Stav k 31.12.2013 
211 - Pokladnica 0 
213 - Ceniny 16,01 
221 – Bankové účty spolu 201 610,72 
z toho:     
     bežný účet – depozitný  197 343,46 
     bežný účet – účet sociálneho fondu   4 267,26 
261 – Peniaze na ceste 0 
Spolu 201 626,73 

      
 
 
 
6.9   Inventarizácia 
  
 
6.9.1   Vyhodnotenie prípravy a priebehu inventarizácie 
             majetku a záväzkov 
 
     Hlavná inventarizačná komisia, ktorá bola menovaná riaditeľom HZS dňa 30.10.2014, vykonala 
riadnu inventarizáciu všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Záverečný zápis 
s príslušnou dokumentáciou predložila riaditeľovi HZS na schválenie. 
     Všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súviseli s účtovným obdobím roku 2014, boli 
zaúčtované. Inventarizované boli stavy všetkých syntetických účtov, ktoré zaznamenali zostatok vo 
výkaze SÚVAHA Úč ROPO SFOV 1-01, vrátane majetku a záväzkov v podsúvahovej evidencii. 
     Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná na základe príkazného listu riaditeľa č. 15 (č. 
22/2014) zo dňa 30.10.2014 a podľa časového harmonogramu inventarizácie pre rok 2014.  
     Zodpovední zamestnanci, ktorým boli zverené hodnoty a sú povinní ich vyúčtovať, majú uzatvorené 
dohody o hmotnej zodpovednosti. 
     Riadna inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná podľa 
zákona § 6 a §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa 
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Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 73 zo dňa 4. júna 2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a podľa Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 
32/2010 zo dňa 27.10.2010, ktorým sa upravuje postup pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v tomto rozsahu: 
 

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

     Zisťovanie fyzického stavu hnuteľného hmotného a nehmotného majetku sa vykonalo k 31.10.2014 
s tým, že stav majetku bol upravený o prírastky a úbytky za obdobie od ukončenia inventúry do 
31.12.2014.  
     Inventarizácia majetku prebiehala podľa časového harmonogramu 
 
 
 
6.9.2   Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku,  
              záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom 
 
 
6.9.2.1    Súhrnný prehľad stavu inventarizovaného majetku a záväzkov na jednotlivých účtoch    
                a jeho porovnanie so skutočným stavom k 31.12.2014 
 

  
 

STRANA AKTÍV 
 

 
Číslo 
účtu 

Stav 
z účtovnej   
evidencie 

k dátumu začatia 
inventúry 
doplnený 

o prírastky 
a úbytky 

k 31.12.2014 
 

v EUR 

Skutočný stav 
zistený  pri 

inventarizácii 
 
 
 
 
 

v EUR 

Rozdiel 
+ prebytok 
-  schodok 

 
 
 

v EUR 

Stav účtu po 
zaúčtovaní 

inventarizačn
ých rozdielov 

 
 
 
 

v EUR 

  
SPOLU MAJETOK 

  
3 493 947,93 

 
3 493 947,93 

 
0,00 

 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK 
SPOLU 

  
3 141 337,24  

 
3 141 337,24  

 
0,00 

 

A.I.  Dlhodobý nehmotný majetok  21 867,80 21 867,80 0,00  
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj 012     
      2. Softvér 013 69 074,80 69 074,80 0,00  
      3. Oceniteľné práva 014     
      4. Drobný dlhodobý nehmotný 

majetok 
018     

      5. Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok 

019     

      6. Obstaranie dlhodobého 041     
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nehmotného majetku 
      7. Poskytnuté preddavky na 

dlhodobý nehmotný majetok 
051     

      8.  Oprávky k aktivovaným 
nákladom na vývoj 

072     

      9. Oprávky k softvéru 073 -47 207,00 -47 207,00 0,00  
    10. Oprávky k oceniteľným právam 074     
    11. Oprávky k drobnému 

dlhodobému nehmotnému 
majetku 

078     

    12. Oprávky k ostatnému 
dlhodobému nehmotnému 
majetku 

079     

    13. Opravná položka k dlhodobému 
nehmotnému majetku 

091     

    14 Opravná položka 
k nedokončenému dlhodobému 
nehmotnému majetku 

093     

    15 Opravná položka 
k poskytnutým preddavkom 

095     

A.II. Dlhodobý hmotný majetok   3 119 469,44 3 119 469,44 0,00  
A.II.1. Pozemky 031 216 843,15 216 843,15 0,00  
       2. Umelecké diela a zbierky 032     
       3. Predmety z  drahých kovov 033     
       4. Stavby 021 2 537 145,90 2 537 145,90 0,00  
       5. Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí  
022 901 611,62 901 611,62  

0,00 
 
 

       6. Dopravné prostriedky 023 2 801 517,21 2 801 517,21 0,00  
       7. Pestovateľské celky trvalých 

porastov 
025     

       8. Základné stádo a ťažné zvieratá 026     
9. Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 
028 16 309,66 16 309,66 0,00  

10. Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok 

029 
 

    

11. Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

042 350 954,88 350 954,88 0,00  

12. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 

052     

13. Oprávky k stavbám 081 - 727 197,69 - 727 197,69 0,00  
14. Oprávky k samostatným 

hnuteľným veciam a súborom 
hnuteľných vecí 

082 - 608 201,47 - 608 201,47 0,00  

15. Oprávky k dopravným 
prostriedkom 

083 - 2 353 204,16 - 2 353 204,16 0,00  

16. Oprávky k pestovateľským 
celkom trvalých porastov 

085     

17. Oprávky k základnému stádu 
a ťažným zvieratám 

086     

18. Oprávky k drobnému 
dlhodobému hmotnému majetku 

088 - 16 309,66 - 16 309,66 0,00  

19. Oprávky k ostatnému 
dlhodobému hmotnému majetku 

089     

20. Opravná položka k dlhodobému 
hmotnému majetku  

092     

21. Opravná položka 
k nedokončenému dlhodobému 
hmotnému majetku 

094     
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22. Opravná položka 
k poskytnutým preddavkom 

095     

A.III.   Dlhodobý finančný majetok  0,00 0,00 0,00  
A.III.1. Podielové cenné papiere 

a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke 

061     

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

062     

         3. Realizovateľné cenné papiere 063     
         4. Dlhové cenné papiere držané do 

splatnosti 
065     

         5. Pôžičky účtovnej jednotke 
v konsolidovanom celku  

066     

         6. Ostatné pôžičky 067     
         7. Ostatný dlhodobý finančný 

majetok 
069     

         8. Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku 

043     

         9. Opravná položka k dlhodobému 
finančnému majetku 

096     

B. OBEŽNÝ MAJETOK 
SPOLU 

  
328 056,12 

 
328 056,12 

 
0,00 

 
 

B.I. Zásoby  43 891,58 43 891,58 0,00  
B.I.1. Materiál na sklade  112 37 926,02 37 926,02 0,00  

2. Nedokončená výroba 121     
3. Výrobky 123     
4. Zvieratá 124 5 965,56 5 965,56 0,00  
5. Tovar na sklade a  v predajniach 132     
6. Materiál na ceste 119     
7. Polotovary  vlastnej  

výroby 
122     

8. Tovar na ceste 139     
9. Opravná položka k materiálu 191     
10. Opravná položka 

k nedokončenej výrobe 
192     

11. Opravná položka k polotovarom 
vlastnej výroby 

193     

12. Opravná položka k výrobkom 194     
13. Opravná položka k zvieratám 195     
14. Opravná položka k tovaru 196     

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy  

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

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

351     

       2. Zúčtovanie transferov štátneho 
rozpočtu 

353     

       3. Zúčtovanie transferov rozpočtu 
obce a vyššieho územného 
celku  

355     

       4. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku 

356     

       5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu 
obce a vyššieho územného 
celku 

357     

       6. Zúčtovanie transferov zo 358     
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štátneho rozpočtu iným 
subjektom 

       7. Zúčtovanie   transferov medzi 
subjektami verejnej správy 

359     

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

cenné papiere 
313     

         4. Ostatné pohľadávky 315     
         5. Pohľadávky voči zamestnancom 335     
         6. Pohľadávky voči  združeniu 369     
         7. Pohľadávky a  záväzky 

z pevných termínových operácií 
373     

         8. Pohľadávky z nájmu 374     
         9. Pohľadávky z vydaných 

dlhopisov 
375     

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

pohľadávkam 
391     

B.IV. Krátkodobé pohľadávky  82 537,81 82 537,81 0,00  
B.IV.1. Odberatelia 311     

2. Zmenky na inkaso 312     
3. Pohľadávky za eskontované     

cenné papiere 
313     

4. Poskytnuté prevádzkové 
preddavky 

314     

5. Ostatné pohľadávky 315     
6. Pohľadávky z nedaňových 

rozpočtových príjmov 
316 108 718,77 108 718,77 0,00  

7. Pohľadávky z daňových 
a colných rozpočtových príjmov 

317     

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

318     

9. Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí a vyšších 
územných celkov 

319     

10. Pohľadávky voči zamestnancom 335 3 464,76 3 464,76 0,00  
11. Zúčtovanie s  orgánmi 

sociálneho poistenia 
a zdravotného poistenia* 

336     

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

združeniu 
369     

17. Pohľadávky a  záväzky 
z pevných termínových operácií 

373     

18. Pohľadávky z nájmu 374     
19. Pohľadávky z  vydaných 

dlhopisov 
375     

20. Nakúpené opcie 376     
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21. Iné pohľadávky 378 130,14 130,14 0,00  
22. Spojovací účet pri združení 396     
23. Zúčtovanie s  Európskymi 

spoločenstvami 
371     

24. Transfery a  ostatné zúčtovanie 
so subjektmi mimo verejnej 
správy 

372     

25. Opravná položka 
k pohľadávkam 

391 - 29 775,86 - 29 775,86 0,00  

B.V. Finančné účty  201 626,73 201 626,73 0,00  
B.V.1. Pokladnica 211     

2. Ceniny 213 16,01 16,01 0,00  
3. Bankové účty ( 221 +/–261 )  201 610,72 201 610,72 0,00  
4. Účty v bankách s  dobou 

viazanosti dlhšou ako jeden rok 
221     

5. Výdavkový rozpočtový účet 222     
6. Príjmový rozpočtový účet 223     
7. Majetkové cenné papiere na 

obchodovanie 
251     

8. Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

253     

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

256     

10. Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

257     

11. Obstaranie krátkodobého 
finančného majetku 

259     

12. Účty štátnej pokladnice    
(účtovná skupina 28) 

     

13. Opravné položky ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 

291     

B.VI. Poskytnuté  návratné 
finančné  výpomoci dlhodobé 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

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

271     

2. Poskytnuté  návratné finančné 
výpomoci ostatným  subjektom 
verejnej správy 

272     

3. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci podnikateľským 
subjektom 

274     

4. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci ostatným 
organizáciám 

275     

5. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci fyzickým osobám 

277     

6. Opravné položky ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 

291     

B.VII.  Poskytnuté návratné finančné  
výpomoci krátkodobé 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

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

271     

2. Poskytnuté  návratné finančné  272     
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výpomoci ostatným  subjektom 
verejnej správy 

3. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci podnikateľským 
subjektom 

274     

4. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci ostatným 
organizáciám 

275     

5. Poskytnuté  návratné finančné  
výpomoci fyzickým osobám 

277     

6. Opravné položky ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 

291     

 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  24 554,57 24 554,57 0,00  
 C.1. Náklady budúcich období 381 24 554,57 24 554,57 0,00  
     2. Komplexné  náklady 

budúcich období 
382     

     3. Príjmy budúcich období 385     
 D. VZŤAHY K  ÚČTOM 

KLIENTOV ŠTÁTNEJ 
POKLADNICE 
( účtovná skupina 20 ) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

 E. A iné účty v prípade zmien 
v účtovníctve 

 0,00 0,00 0,00  

 
 
 

 
STRANA PASÍV 

     

 VLASTNÉ IMANIE A 
ZÁVÄZKY 

  
3 493 947,93 

 
3 493 947,93 

 
0,00 

 

A. VLASTNÉ IMANIE  187 685,74 187 685,74 0,00  
A.I. Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00  
A.I.1. Oceňovacie   rozdiely  

z  precenenia majetku 
a záväzkov ( +/– ) 

414     

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

415     

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

( +/– ) 
 187 685,74 187 685,74 0,00  

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

428 134 045,69 134 045,69 0,00  

         2. Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 53 640,05 53 640,05 0,00  

B. ZÁVÄZKY  3 271 346,16 3 271 346,16 0,00  
B.I. Rezervy  40 592,46 40 592,46 0,00  
B.I.1. Rezervy  zákonné dlhodobé 451     
      2. Ostatné rezervy 459 37 887,46 37 887,46   
      3. Rezervy  zákonné krátkodobé 323, 

451 
    

      4.  Ostatné   krátkodobé rezervy 323, 
459 

2 705,00 2 705,00 0,00  

      5. Krátkodobé rezervy 323     
B.II. Zúčtovanie  medzi subjektami  

verejnej správy 
 3 012 467,86 3 012 467,86  

0,00 
 
 

B.II.1. Zúčtovanie  odvodov príjmov   93 839,90 93 839,90   
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rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa   

351 0,00 

       2. Zúčtovanie  transferov štátneho 
rozpočtu 

353 2 918 627,96 2 918 627,96 0,00  

       3. Zúčtovanie  transferov rozpočtu 
obce a vyššieho územného 
celku 

355     

       4. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku 

356     

       5. Ostatné  zúčtovanie rozpočtu 
obce a vyššieho územného 
celku 

357     

       6. Zúčtovanie transferov zo 
štátneho rozpočtu iným 
subjektom 

358     

       7. Zúčtovanie  transferov medzi 
subjektami verejnej správy 

359     

B.III. Dlhodobé záväzky  5 142,06 5 142,06 0,00  
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky  479     
        2. Dlhodobé  prijaté preddavky 475     
        3. Dlhodobé zmenky na úhradu 478     
        4.  Záväzky zo sociálneho fondu 472 5 142,06 5 142,06 0,00  
        5. Záväzky z nájmu 474     
        6. Dlhodobé nevyfakturované 

dodávky 
476     

        7. Pohľadávky a záväzky 
z pevných  termínových 
operácií 

373     

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

dlhodobé (473) – (255) 
     

      11. Vydané dlhopisy 473     
      12. Vlastné dlhopisy 255     
B.IV. Krátkodobé záväzky  213 143,78 213 143,78 0,00  
B.IV.1. Dodávatelia 321 17 097,94 17 097,94 0,00  
         2. Zmenky na úhradu 322     
         3. Prijaté preddavky 324     
         4. Ostatné záväzky  325     
         5. Nevyfakturované dodávky 326 2 012,54 2 012,54 0,00  
         6. Záväzky z nájmu 474     
         7. Pohľadávky a  záväzky 

z pevných termínových operácií 
373     

         8. Predané opcie 377     
         9.  Iné záväzky 379 664,45 664,45 0,00  
       10. Záväzky z upísaných 

nesplatených  cenných papierov 
a vkladov 

367     

       11. Záväzky voči združeniu  368     
       12. Zamestnanci 331 107 952,24 107 952,24   
       13. Ostatné záväzky voči 

zamestnancom 
333     

       14. Zúčtovanie s orgánmi 
sociálneho    poistenia 
a zdravotného poistenia* 

336 72 742,59 72 742,59 0,00  

       15. Daň z príjmov 341     
       16. Ostatné priame dane 342 12 674,02 12 674,02 0,00  
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       17. Daň z pridanej hodnoty* 343     
       18. Ostatné dane a poplatky 345     
       19. Zúčtovanie s Európskymi 

spoločenstvami 
371     

       20. Transfery  a ostatné 
zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy 

372     

       21. Dlhodobé  prijaté 
preddavky 

475     

       22. Dlhodobé zmenky na úhradu 478     
       23 Ostatné dlhodobé záväzky 479     
B.V. Bankové úvery a výpomoci   0,00 0,00 0,00  
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 461     
       2.  Bežné bankové úvery       

(461, 221, 231, 232) 
     

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

     

       4. Ostatné   krátkodobé 
finančné  výpomoci 

249     

       5. Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov verejnej 
správy dlhodobé 

273     

       6. Prijaté návratné finančné 
výpomoci od subjektov verejnej 
správy krátkodobé 

273     

       7. Bankové účty 221     
       8. Krátkodobé   bankové úvery 231     
       9. Eskontné úvery 232     
     10. Vydané  krátkodobé dlhopisy 241     
     11. Vlastné dlhopisy 255     
     12. Vydané dlhopisy 473     
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  34 916,03 34 916,03 0,00  
C.1. Výdavky budúcich období 383 108,00 108,00 0,00  

2. Výnosy budúcich období 384 34 808,03 34 808,03 0,00  
D. VZŤAHY K  ÚČTOM 

KLIENTOV ŠTÁTNEJ 
POKLADNICE (účtovná 
skupina 20) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

E. A iné účty v  prípade 
zmien v účtovníctve 

 0,00 0,00 0,00  

 
 

    stav  skutočný stav rozdiel stav účtu 

podsúvahové účty číslo z účtovnej  zistený  prebytok (+) po zaúčtovaní 

  účtu evidencie pri inventarizácii schodok (-) inv. rozdielov 

    v EUR v EUR v EUR v EUR 

cudzí majetok mimo kapitoly 781.001 12 310,49 12 310,49 0,00   

cudzí majetok v rámci kapitoly 781.002 65 226,30 65 226,30 0,00   

knižničný fond 781.005 5 696,77 5 696,77 0,00   
odpis pohľadávok mimo verejnú správu 783.002 443,26 443,26 0,00   
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6.9.2.2    Prehľad o inventarizačných rozdieloch  
   
          Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neboli zistené inventarizačné 
rozdiely. 
 
 
6.9.2.3   Prebytočný majetok 
 
Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bol zistený prebytočný majetok: 
 
 prebytočný hnuteľný majetok 

por. 
čís. 

komoditná 
skupina 

označenie majetku 
a jeho identifikačné údaje 

počet 
v JM 

obstarávacia 
cena v EUR 

zostatková 
cena v EUR 

poznámka 

1. 4 IM-229 
snežný skúter Lynx 8000 
REČ: 11121 

1 2 655,51 0,00 rozhodnutie riaditeľa 
o prebytočnosti  č. p. 
HZS-1271/2014 z 30.9.2014 
  

2. 4 IM-231 
snežný skúter Lynx 8000 
REČ: 11120 

1 18 394,01 0,00 rozhodnutie riaditeľa 
o prebytočnosti  č. p. 
HZS-1270/2014 z 30.9.2014 
 

3. 4 IM-195 
osobné motorové vozidlo 
Škoda Fabia EASY 1,2 
EČV: PP-874 BA 

1 9 957,84 0,00 rozhodnutie riaditeľa 
o prebytočnosti  č. p. 
HZS-1269/2014 z 30.9.2014 
 

4. 15 IM-93000 
služobný pes Adakta 
e.č. 900182000072087 

1 400,00 100,00 rozhodnutie riaditeľa 
o prebytočnosti  č. p. 
HZS-1589/2014 z 21.11.2014 
 

 
 
     Celkom prebytočný hnuteľný majetok 31 407,36 €. 
 

     O prebytočné snežné skútre neprejavila záujem žiadna štátna rozpočtová alebo príspevková 
organizácia, preto boli koncom decembra znalcom pre odbor Doprava - cestná a odvetvia vypracované 
znalecké posudky č. 30/2014 a č. 31/2014, ktorými bola stanovená všeobecná hodnota prebytočného 
majetku. Nakladanie s prebytočným majetkom štátu bude pokračovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
     O osobné motorové vozidlo Škoda Fabia (IM-195) prejavila záujem Stredná Odborná škola policajného 
zboru Košice (list č.p. SOŠK-38/2014 zo dňa 27.10.2014), ktorá nemá právnu subjektivitu a k 31.12.2014 
nepredložila identifikačné údaje k vypracovaniu zmluvy o prevode správy majetku štátu. Listom č.p. 
SOŠK-ŠO-54/2015 zo dňa 27.1.2015 ponuku odmietla na základe nesúhlasu komoditnej manažérky 
odboru dopravy Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR s prevodom správy majetku štátu. 
Nakladanie s prebytočným majetkom štátu bude pokračovať v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
     V prípade prebytočného služobného psa bolo riaditeľom Horskej záchrannej služby vydané rozhodnutie 
o prebytočnosti č. HZS-1589/2014 zo dňa 21.11.2014. O kúpu prebytočného služobného psa prejavil 
záujem psovod. Nakladanie s prebytočným majetkom štátu bude pokračovať v zmysle zákona č. 278/1993 
Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a interného aktu riadenia.  
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 prebytočný nehnuteľný majetok 
por. 
čís. 

komoditná 
skupina 

označenie majetku 
a jeho identifikačné údaje 

počet 
v JM 

obstarávacia 
cena v EUR 

zostatková 
cena v EUR 

poznámka 

  -----------------------     
 
           
6.9.2.4   Neupotrebiteľný majetok  
  
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný 
hnuteľný majetok. 
 
 
6.9.2.5    Nedokončené investície 
 
Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov boli zistené nedokončené investície: 
 
nedokončené investície nehmotný majetok – účet 041 

por. 
čís. 

komoditná 
skupina 

názov investičnej akcie a jej identifikačné 
údaje (číslo karty obstarania) 

obstarávacia 
cena v EUR 

dôvod nezaradenia do 
majetku 

  ----------------------------   
 
 
nedokončené investície hmotný majetok – účet 042 

por. 
čís. 

komoditná 
skupina 

názov investičnej akcie a jej identifikačné 
údaje (číslo karty obstarania) 

obstarávacia 
cena v EUR 

dôvod nezaradenia do 
majetku 

1. 01 4200000 – Oblastné stredisko Nízke Tatry - 
Juh, rekonštrukcia objektu, Bystrá č. 98 

12 546,32 investičná akcia nie je 
ukončená 

2. 01 4200019 – Heliport Starý Smokovec – 
rekonštrukcia  

209 025,60 investičná akcia nie je 
ukončená, pred kolaudáciou 

3. 01 4200023 – Záchranná stanica Pieniny 123 862,96 zhotoviteľ stavby neukončil 
stavebné práce 

4. 01 4200042 – Záchranná stanica Martinské Hole 
-novostavba 

5 520,00 investičná akcia nie je 
ukončená 

 
     Celkom nedokončené investície hmotný majetok – účet 042:  350 954,88 €. 
 
     4200000 – Oblastné stredisko Nízke Tatry-Juh, rekonštrukcia objektu, Bystrá č. 98 
     K uvedenej investičnej akcii bol vypracovaný realizačný projekt stavby s možnosťou čerpať na 
realizáciu stavby finančné prostriedky v rámci Regionálneho operačného programu. Dňa 7.7.2014 vydal 
Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SHNM MV SR pod č.p. SHNM-OSNMIV-
SU-47-19/2014 rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 
30.7.2014.  
 
     4200019 – Heliport Starý Smokovec-rekonštrukcia 
     Stavba bola prevzatá preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č.p. HZS-PRO-
1813/2014 dňa 12.12.2014. Horská záchranná služba listom č.p. HZS-PRO-1901/2014 zo dňa 
23.12.2014 požiadala špeciálny Stavebný úrad OÚ Poprad o kolaudáciu vodnej stavby „SO 04 
Vodovodná prípojka“ a listom č.p. HZS-PRO-1902/2014 zo dňa 23.12.2014 Stavebný úrad Ministerstva 
vnútra SR o kolaudáciu stavby. V roku 2015 bude ešte hradený autorský dozor projektanta vo výške 
2 640,40 €. 
      
     4200023 – Záchranná stanica Pieniny 
     Zhotoviteľ stavby neukončil stavebné práce, realizácia investičnej akcie stále prebieha. 
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     4200042 – Záchranná stanica Martinské Hole  
     K uvedenej investičnej akcii bola zatiaľ vypracovaná projektová dokumentácia. Územné rozhodnutie 
č.j. SÚ-28505/2013-Ga zo dňa 30.12.2013 nadobudlo právoplatnosť dňom 15.1.2014. Stavebné 
povolenie č.p. SHNM-OSNMIV-SU-115-3/2014 zo dňa 14.4.2014 nadobudlo právoplatnosť dňom 
08.5.2014. V roku 2014 neboli pre túto investičnú akciu pridelené žiadne rozpočtové prostriedky. 
 
 
6.9.2.6    Zmarené investície  
  
     Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neboli zistené žiadne zmarené 
investície. 
 
 
6.9.2.7    Pohľadávky po lehote splatnosti  
         
     Pri inventarizácii zostatkov na účtoch zúčtovacích vzťahov boli zistené len krátkodobé pohľadávky po 
lehote splatnosti. 
 

Krátkodobé pohľadávky  
Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2014 
v EUR 

z toho: 
po lehote splatnosti 

316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 066 108 718,77 84 656,87 
335-Pohľadávky voči zamestnancom 070 3 464,76 0 
378-Iné pohľadávky 081 130,14 130,14 
Spolu 060 112 313,67 84 787,01 

 
     Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 112 313,67 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti 
84 787,01 €. 
 
     316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 
     Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 108 718,77 € evidujeme 
pohľadávky po lehote splatnosti 84 656,87 € v prevažnej miere za záchrannú činnosť v horských 
oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 
v jednom prípade za školenie uskutočnené Školiacim strediskom HZS, v jednom prípade za asistenciu pri 
športovom podujatí, v piatich prípadoch za zabezpečenie lyžiarskych služieb na základe zmlúv 
s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy, v troch prípadoch za úrok z omeškania z dôvodu 
nedodržania lehoty splatnosti faktúr a v jednom prípade za refakturáciu telefónnych poplatkov 
v súvislosti s používaním služobného mobilného telefónu.  
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 464,76 €, z toho v lehote splatnosti vo výške 3 464,76 € 
sú pohľadávky za predpísané náhrady škôd voči príslušníkom HZS a zamestnancom na základe 
rozhodnutí riaditeľa HZS a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody, pohľadávky voči 
príslušníkom a zamestnancom vo výške 1 933,83 € a za telefónne poplatky za obdobie 12/2014 (zrážka 
zo služobných príjmov a platov)  vo výške 1 530,93 €. Pohľadávky voči príslušníkom a zamestnancom 
po lehote splatnosti neevidujeme. 
 
      378 – Ostatné pohľadávky 
     Z celkovej výšky ostatných pohľadávok 130,14 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti vo 
130,14 €, a to zahraničnú pohľadávku za úrok z omeškania z dôvodu nedodržania lehoty splatnosti faktúr 
za poskytnutú záchrannú činnosť.  
 
     Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené nasledovné krátkodobé pohľadávky po lehote 
splatnosti: 
 



  
 
 

 
 
 

137 

Subjekt Dôvod pohľadávky Suma v EUR 
Dátum  

Zodpovednosť splatnosti 

 119/2006-záchranná činnosť 3 661,82 31.7.2006 právne odd. HZS 

 118/2008-záchranná činnosť 106,69 8.6.2008 právne odd. HZS 

 137/2008-záchranná činnosť 139,22 11.7.2008 právne odd. HZS 

 161/2008-záchranná činnosť 135,43 10.8.2008 právne odd. HZS 

 184/2008-záchranná činnosť 80,20 6.9.2008 právne odd. HZS 

 246/2008-záchranná činnosť 147,02 10.10.2008 právne odd. HZS 

 49/2009-záchranná činnosť 14 181,99 28.3.2009 zmluvný právnik 

 140/2009-záchranná činnosť 6 386,04 3.7.2009 zmluvný právnik 

 141/2009-záchranná činnosť 2 207,49 3.7.2009 zmluvný právnik 

 142/2009-záchranná činnosť 3 327,49 3.7.2009 zmluvný právnik 

 149/2009-záchranná činnosť 80,58 23.7.2009 zmluvný právnik 

 153/2009-záchranná činnosť 1 365,99 29.7.2009 zmluvný právnik 

 179/2009-záchranná činnosť 382,32 3.9.2009 právne odd. HZS 

 203/2009-záchranná činnosť 922,56 10.9.2009 zmluvný právnik 

 208/2009-záchranná činnosť 1 579,94 13.9.2009 zmluvný právnik 

 221/2009-záchranná činnosť 266,18 24.9.2009 právne odd. HZS 

 231/2009-záchranná činnosť 269,39 30.9.2009 právne odd. HZS 

 232/2009-záchranná činnosť 269,39 30.9.2009 právne odd. HZS 

 237/2009-záchranná činnosť 161,81 4.10.2009 právne odd. HZS 

 283/2008-záchranná činnosť 76,41 2.4.2010 právne odd. HZS 

 284/2008-záchranná činnosť 76,41 2.4.2010 právne odd. HZS 

 29/2010-základné školenie lyž. služby 260,34 21.1.2010 zmluvný právnik 

 77/2010-záchranná činnosť 1 575,86 29.4.2010 zmluvný právnik 

 78/2010-záchranná činnosť 1 575,86 29.4.2010 právne odd. HZS 

 79/2010-záchranná činnosť 1 575,86 29.4.2010 právne odd. HZS 

 97/2010-asistencia pri šport. podujatí 380,02 22.4.2010 zmluvný právnik 

 169/2010-záchranná činnosť 235,69 1.9.2010 právne odd. HZS 

 209/2010-záchranná činnosť 1 696,33 4.8.2010 právne odd. HZS 

 213/2010-záchranná činnosť 226,34 10.8.2010 právne odd. HZS 

 251/2010-záchranná činnosť 433,87 3.9.2010 právne odd. HZS 

 252/2010-záchranná činnosť 433,87 3.9.2010 právne odd. HZS 

 9670000013-záchranná činnosť 11 790,29 25.9.2010 zmluvný právnik 

 9670000036-záchranná činnosť 410,00 29.12.2010 zmluvný právnik 

 9670000042-záchranná činnosť 333,02 14.1.2011 zmluvný právnik 

 9670000062-lyžiarska služba 79,67 19.1.2011 zmluvný právnik 

 9670000106-lyžiarska služba 219,09 17.2.2011 zmluvný právnik 

 9670000133-lyžiarska služba 328,62 28.3.2011 zmluvný právnik 

 9670000162-záchranná činnosť 232,75 16.4.2011 právne odd. HZS 

 9670000180-lyžiarska služba 94,60 19.4.2011 zmluvný právnik 

 9670000190-záchranná činnosť 800,84 11.5.2011 právne odd. HZS 

 9670000216-záchranná činnosť 263,11 29.6.2011 právne odd. HZS 

 9670000275-záchranná činnosť 345,91 9.9.2011 právne odd. HZS 

 9670000284-záchranná činnosť 267,36 10.9.2011 právne odd. HZS 

 9670000327-záchranná činnosť 217,82 8.10.2011 zmluvný právnik 

 9670000466-záchranná činnosť 149,21 18.2.2012 právne odd. HZS 

 9670000482-úrok z omeškania 130,14 21.10.2012 právne odd. HZS 

 9670000631-záchranná činnosť 71,53 19.4.2012 zmluvný právnik 

 9670000637-úrok z omeškania 39,09 1.5.2013 právne odd. HZS 

 9670000792-záchranná činnosť 316,60 19.7.2012 zmluvný právnik 
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 9670000852-záchranná činnosť 164,66 1.9.2012 právne odd. HZS 

 9670000863-záchranná činnosť 228,65 5.9.2012 zmluvný právnik 

 9670000894-záchranná činnosť 131,33 7.10.2012 zmluvný právnik 

 9670000904-záchranná činnosť 3 982,76 7.10.2012 zmluvný právnik 

 9670000938-záchranná činnosť 209,91 11.10.2012 zmluvný právnik 

 9670000989-záchranná činnosť 568,71 9.11.2012 zmluvný právnik 

 9670001013-záchranná činnosť 175,30 8.12.2012 zmluvný právnik 

 9670001015-záchranná činnosť 187,61 8.12.2012 zmluvný právnik 

 9670001118-záchranná činnosť 249,28 27.2.2013 zmluvný právnik 

 9670001252-záchranná činnosť 306,05 9.5.2013 zmluvný právnik 

 9670001253-záchranná činnosť 306,05 9.5.2013 zmluvný právnik 

 9670001295-záchranná činnosť 194,66 2.6.2013 zmluvný právnik 

 9670001332-záchranná činnosť 113,75 8.8.2013 zmluvný právnik 

 9670001433-záchranná činnosť 92,54 26.9.2013 zmluvný právnik 

 9670001496-záchranná činnosť 533,94 24.10.2013 zmluvný právnik 

 9670001508-záchranná činnosť 409,92 1.11.2013 zmluvný právnik 

 9670001540-záchranná činnosť 1 138,26 4.12.2013 zmluvný právnik 

 9670001542-záchranná činnosť 64,47 6.11.2013 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670001584-záchranná činnosť 346,16 12.1.2014 zmluvný právnik 

 9670001601-záchranná činnosť 759,25 8.2.2014 zmluvný právnik 

 9670001784-záchranná činnosť (let.) 1 846,56 9.4.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670001785-záchranná činnosť (let.) 1 846,57 9.4.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670001759-lyžiarska služba 685,72 17.4.2014 zmluvný právnik 

 9670001795-záchranná činnosť 114,73 22.5.2014 zmluvný právnik 

 9670001823-úroky z omeškania 60,02 19.6.2014 zmluvný právnik 

 9670001888-záchranná činnosť 5 822,75 10.7.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670001885-záchranná činnosť 61,21 8.8.2014 zmluvný právnik 

 9670001887-záchranná činnosť (let.) 1 145,13 8.8.2014 zmluvný právnik 

 9670001927-záchranná činnosť 517,17 30.8.2014 zmluvný právnik 

 9670001926-záchranná činnosť 50,58 30.8.2014 zmluvný právnik 

 9670001939-záchranná činnosť 376,81 5.9.2014 zmluvný právnik 

 9670001950-záchranná činnosť (let.) 535,22 6.9.2014 zmluvný právnik 

 9670002042-záchranná činnosť 101,99 26.10.2014 zmluvný právnik 

 9670002085-záchranná činnosť 680,92 21.11.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670002120-hovorné-mobil.telefón 9,80 24.12.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

 9670002110-záchranná činnosť 460,51 24.12.2014 odb.ref.pre fakturáciu 

  Celkom 84 787,01     
 
 
     Celkom pohľadávky po lehote splatnosti 84 787,01 €. 
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6.9.2.8   Záväzky po lehote splatnosti 
   
 

Krátkodobé záväzky 
Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2014 
v EUR 

z toho: 
po lehote splatnosti 

321-Dodávatelia 152 17 097,94 0,05 
326-Nevyfakturované dodávky 156 2 012,54 0 
379-Iné záväzky 160 664,45 0 
331-Zamestnanci 163 107 952,24 0 
336-Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 165 72 742,59 0 
342-Ostatné priame dane 167 12 674,02 0 
Spolu 151 213 143,78 0,05 

 
 
     Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 
v celkovej výške 0,05 €. V tomto prípade ide o neuhradenú časť faktúry súvisiacu s realizáciou projektu 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Veľká Fatra - Donovaly“ v rámci Regionálneho operačného programu (neoprávnený výdavok). Čiastka 
bude uhradená v roku 2015 z rozpočtových prostriedkov presunutých v zmysle § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
     Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené nasledovné krátkodobé záväzky po lehote 
splatnosti: 
 

Subjekt Dôvod záväzku Suma v EUR 
Dátum  

Zodpovednosť splatnosti 

Pewas Slovakia, s.r.o. stavebné práce 0,05 30.6.2014 odb. referent pre ŠP 

 Celkom 0,05   

 
     Celkom záväzky po lehote splatnosti 0,05 €. 
 
      
 
6.9.3 Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov   
            podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve 
 
Posúdením reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou boli zistené nasledovné 
skutočnosti: 
1. K rizikovým pohľadávkam po lehote splatnosti sú vytvorené opravné položky vo výške 29 775,86 €. 

Opravné položky boli vytvorené k tým pohľadávkam, kde je predpoklad, že nebudú uhradené lebo 
dlžníci zahynuli pred alebo počas záchrannej akcie.  
V priebehu roka nebola vytvorená žiadna opravná položka. 
Zrušená bola jedna opravná položka vo výške  443,26 € k pohľadávke za záchrannú činnosť 
v rovnakej výške, a to na základe rozhodnutia príslušného súdu o zastavení exekučného konania na 
základe zlých ekonomických a sociálnych pomerov dlžníka.  

2. Na nevyfakturované služby a spotrebované energie, ktoré nemajú vymedzenú presnú výšku boli za 
hodnotené obdobie vytvorené ostatné krátkodobé rezervy v celkovej výške  2 705,00 € (odber 
elektrickej energie, odber studenej vody a stočné). Na prebiehajúce súdne konanie (HZS ako 
žalovaná) bola vytvorená dlhodobá  rezerva za sledované obdobie vo výške 10 580,05 €. 
Krátkodobá rezerva vytvorená s v súvislosti s uvedeným súdnym sporom k 31.12.2013 vo výške 
27 307,41 € bola presunutá z ostatných krátkodobých rezerv do ostatných dlhodobých rezerv na účet 
459. 
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6.9.4   Ochrana a uloženie majetku 
 
     Objekty, ktoré sú v správe Horskej záchrannej služby, hnuteľný majetok v nich uložený, prenajaté 
a vypožičané objekty, prenajaté nebytové priestory sú zabezpečené nasledovným spôsobom: 
 
Riaditeľstvo HZS 

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

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

Oblastné stredisko Nízke Tatry - dom HS v Jasnej (priestory v nájme) 
- zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- ukončenie nájmu k 30.5.2014 

Oblastné stredisko Nízke Tatry – objekt v Jasnej - Otupnom (priestory v nájme od 1.6.2014) 
- zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- časť objektu zabezpečená mrežami a senzorovým osvetlením  

Oblastné stredisko Nízke Tatry – záchranná stanica na Čertovici (priestory v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú vonkajšie drevené okenice 
- ukončenie nájmu k 30.5.2014 

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

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

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

Oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka  
- objekt v správe HZS 
- objekt je v súčasnosti po rekonštrukcii, neprevádzkuje sa, nie je ukončené kolaudačné konanie 

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

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

Oblastné stredisko Malá Fatra - záchranná stanica Kubínska Hoľa (objekt v nájme) 
- zabezpečenie objektu pohotovostnou službou na dispečingu do 16,30 hod. 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- mreža len na okne kancelárie objektu 
- objekt sa nachádza v areáli lyžiarskeho strediska Kubínska hoľa s výkonom strážnej služby 24 

hodín nonstop asi 50 m od objektu 
Oblastné stredisko Malá Fatra - dom HZS Terchová–Štefanova (objekt vo výpožičke) 

- zabezpečenie objektu pohotovostnou službou na dispečingu 24 hodín 
- mreže na celom oknách celého objektu 

Oblastné stredisko Malá Fatra - Dolný Kubín (prenajatý priestor na jedno garážové státie)  
- pred parkoviskom je zriadená rampa 
- uzamknuté po odchode zamestnancov 
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Oblastné stredisko Veľká Fatra – dom HZS Donovaly 
- objekt v správe HZS  
- zabezpečenie objektu stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Veľká Fatra – záchranná stanica Martinské Hole (prenajatý objekt) 
- objekt v prevádzke do 17.00 hod. (administratívne práce, sklad pohotovostného materiálu, 

odpočiváreň) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- v časti prízemie je objekt zabezpečený vonkajšími drevenými okenicami 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Slovenský raj – dom HZS Čingov 
- objekt v správe HZS 
- objekt je zabezpečený 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu 

Stredisko lavínovej prevencie, časť Školiaceho strediska – objekt v Jasnej - Otupnom (objekt v nájme 
do 30.5.2014) 

- objekt v prevádzke do 15,00 hodiny (administratívne práce)  
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- časť objektu zabezpečený mrežami 

Stredisko lavínovej prevencie, časť Školiaceho strediska – objekt v Liptovskom Hrádku (prevádzka 
od 1.5.2014) 

- objekt v správe HZS 
- objekt v prevádzke do 15,00 hodiny (administratívne práce)  
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- časť objektu (suterén) je z vonkajšej strany zabezpečená mrežami 

 
    Vybrané objekty, ktoré sú nedostatočne zabezpečené, plánujeme doriešiť ochrannými zariadeniami 
v rámci údržby a opráv v roku 2015. 

 
     Hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe Horskej záchrannej služby je poistený v poisťovni UNION. 
Proti škodám spôsobenými živelnými rizikami je poistený súbor budov a stavieb do výšky poistnej sumy 
1 677 974,79 €, pre prípad odcudzenia stavebných súčastí je poistený súbor budov a stavieb do výšky 
poistnej sumy 8 000 €, pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení do výšky 40 154,00 €  
a pre vandalizmus do výšky 4 000,00 €. Pre prípad škody spôsobenej živelnou udalosťou je poistený 
súbor zariadení (energetické a hnacie stroje, pracovné stroje a zariadenia, prístroje a zvláštne technické 
zariadenia, ostatné zariadenia - inventár, drobný dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok) do 
výšky poistnej sumy 695 969,16 €, pre prípad škody spôsobenej odcudzením do výšky poistnej sumy 
66 705,78 € a pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení do výšky 3 000,00 €. 
Poistenie prenajatého nehnuteľného majetku je zabezpečené prostredníctvom zmlúv o nájme nebytových 
priestorov. 
    Pre tri služobné motorové vozidlá, ktoré sú využívané na zahraničné pracovné cesty, bolo uzatvorené 
havarijné poistenie motorových vozidiel. 
 
 
 
6.9.5  Iné zistenia 

 
     Neboli zistené. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

142 

6.9.6  Opatrenia 
 

1. Vysporiadať zápis prístavby a nadstavby k domu HZS v Starom Smokovci (infocentrum) do 
katastra nehnuteľností po vyriešení súdneho sporu Mesta Vysoké Tatry s bývalým urbárskym 
spoločenstvom Milbach v súvislosti s vlastníctvom pozemkov. 
                   Zodpovedný: prevádzkové oddelenie 
  

2. Vypracovať právne stanovisko k ďalšiemu vymáhaniu zahraničných pohľadávok: 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 3 661,82 € (faktúra č. 119/2006) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 106,69 € (faktúra č. 118/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 139,22 € (faktúra č. 137/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 135,43 € (faktúra č. 161/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 80,20 € (faktúra č. 184/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 147,02 € (faktúra č. 246/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 76,41 € (faktúra č. 283/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 76,41 € (faktúra č. 284/2008) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 382,32 € (faktúra č. 179/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 266,18 € (faktúra č. 221/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 269,39 € (faktúra č. 231/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 269,39 € (faktúra č. 232/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 161,81 € (faktúra č. 237/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 575,86 € (faktúra č. 78/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 575,86 € (faktúra č. 79/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 235,69 € (faktúra č. 169/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 696,33 € (faktúra č. 209/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 226,34 € (faktúra č. 213/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 433,87 € (faktúra č. 251/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 433,87 € (faktúra č. 252/2010) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 232,75 € (faktúra č. 9670000162) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 800,84 € (faktúra č. 9670000190) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 263,11 € (faktúra č. 9670000216) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 345,91 € (faktúra č. 9670000275) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 267,36 € (faktúra č. 9670000284) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 149,21 € (faktúra č. 9670000466) 
- pohľadávka za úrok z omeškania vo výške 39,09 € (faktúra č. 9670000637) 
- pohľadávka za úrok z omeškania vo výške 130,14 € (faktúra č. 9670000482) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 164,66 € (faktúra č. 9670000852) 

 Zodpovedný: právne oddelenie HZS 
 

3. Vypracovať právne stanovisko k ďalšiemu vymáhaniu zahraničných pohľadávok: 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 14 181,99 € (faktúra č.49/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 6 386,04 € (faktúra č. 140/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 2 207,49 € (faktúra č. 141/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 3 327,49 € (faktúra č. 142/2009) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 922,56 € (faktúra č. 203/2009) 
- pohľadávka za refakturáciu leteckej techniky vo výške 1 579,94 € (faktúra č. 208/2009) 

Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik 
 
4. Na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vyzvať dlžníkov k úhrade, v opačnom prípade 

postúpiť pohľadávku právnemu oddeleniu HZS: 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 228,65 € (faktúra č. 9670000863) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 175,30 € (faktúra č. 9670001013) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 92,54 € (faktúra č. 9670001433) 

Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik 
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5. Na základe právoplatného súdneho rozhodnutia postúpiť zahraničnú pohľadávku právnemu 

oddeleniu HZS: 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 316,60 € (faktúra č. 9670000792) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 568,71 € (faktúra č. 9670000989) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 187,61 € (faktúra č. 9670001015) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 306,05 € (faktúra č. 9670001252) 

Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik 
 
6. Podať návrh na začatie súdneho konania na príslušný súd: 

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 209,91 € (faktúra č. 9670000938) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 50,58 € (faktúra č. 9670001926) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 517,17 € (faktúra č. 9670001927) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 101,99 € (faktúra č. 9670002042) 

 Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik 
 
7. Podať návrh na začatie exekučného konania: 

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 533,94 € (faktúra č. 9670001496) 
 Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik 
 
8. Vyzvať dlžníkov k úhrade: 

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 460,51 € (faktúra č. 9670002110) 
- pohľadávka za používanie mobilného telefónu vo výške 9,80 € (faktúra č. 9670002120) 

                                  Zodpovedný: ekonomické oddelenie - odborný referent pre fakturáciu 
 
9. Pokračovať v procese nakladania s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne 

a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov, rezortnými a internými aktmi riadenia. 

 Zodpovedný: ekonomické oddelenie – odb. referent pre správu majetku štátu 

 
 
 
 
6.10    Záver 
 
          V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 nám boli listom č. 
SSMP-ORMP1-2013/000159-013 zo dňa 7.5.2013 a e-mailom  zo dňa 6.5.2013 oznámené limity návrhu 
rozpočtu príjmov a bežných výdavkov. 
     Limit príjmov bol pre rok 2014 na úrovni  schváleného rozpočtu pre rok 2013.  Stanovený limit pre 
kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS a pre zamestnancov 
vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme bol na úrovni schváleného rozpočtu 2013. Limit pre 
kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol zvýšený o 8,7 % v porovnaní so schváleným 
rozpočtom roku 2013. Limit pre kategóriu 630 – Tovary a služby bol zvýšený o 5,7 %, ale aj napriek 
tomu celkové zníženie rozpočtovaných výdavkov v tejto kategórii oproti schválenému rozpočtu v roku 
2009 predstavuje 22,4 %.  Limit pre kategóriu 640 – Bežné transfery bol zvýšený oproti schválenému 
rozpočtu na rok 2013 o 30,0 %. Pre kapitálové výdavky limit nebol stanovený. 
     Listom č. p. SE-ORF1-2014/000394-031 zo dňa 4.2.2014 bol určený pre rozpočtovú organizáciu HZS 
Vysoké Tatry rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 pre kategórie 630 – tovary 
a služby, 640 – bežné transfery a 700 – kapitálové výdavky. Listom č. p. SSMP-ORMP2-2014/000094-
0001 zo dňa 24.1.2014 bol určený rozpis rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2014 pre kategórie 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevok do poisťovní a určené limity počtu 
príslušníkov HZS a zamestnancov vo verejnom záujme. 
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     V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o schválenom rozpočte výdavkov a  príjmov v rokoch 
2009 až 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014.  
           

                                                                         v EUR 
 
Ukazovateľ 

2009 
rozpočet  

schválený 

2010 
rozpočet 

schválený 

2011 
rozpočet 

schválený 

2012 
rozpočet 

schválený 

zvýš. + 
zníž. – 

% 

2013 
rozpočet 

schválený 

zvýš. + 
zníž. – 

% 

2014 
rozpočet 

schválený 

zvýš. + 
zníž. – 

% 
 a b c d d/a e e/d f f/e 
Príjmy celkom                                                       132 776 140 000 170 000 194 250 46,3% 194 250 0,0% 194 250 0,0% 
Výdavky celkom 2 733 736 2 755 868 2 727 283 2 696 619  2 760 905  2 846 467  
Bežné výdavky celkom (600) 2 667 348 2 755 868 2 727 283 2 696 619  2 760 905  2 846 467  
z toho:          
    610 - mzdy,platy, služ. príjmy,OOV  1 332 955 1 553 306 1 579 538 1 579 538 +18,5% 1 576 497 -0,2% 1 576 497 0,0% 
    z toho:  - príslušníci HZS 1 268 539 1 486 388 1 518 710 1 518 710 +19,7% 1 518 710 0,0% 1 518 710 0,0% 
                 - verejná služba 64 416 66 918 60 828 60 828 -5,6% 57 787 -5,0% 57 787 0,0% 
    620 - poistné a príspevky do poisť.      444 963 516 869 525 471 525 471 +18,1% 524 408 -0,2% 569 970 8,7% 
    630 - tovary a služby 885 812 681 415 613 274 582 610 -34,2% 650 000 +11,6% 687 000 5,7% 
    640 - bežné transfery 3 618 4 278 9 000 9 000 +148,8% 10 000 +11,1% 13 000 30,0% 
Kapitálové výdavky celkom (710) 66 388 0 0 0 x 0 x 0 x 

*/ zvýšenie v kategóriách 610 a 620 od roku 2010 v súvislosti so zvýšením systemizovaných miest pre príslušníkov HZS o 10 

 
     Pre kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  bol schválený rozpočet na rok 2014 pre 
príslušníkov HZS a pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme na úrovni schváleného 
rozpočtu roka 2013. 
     Pre kategóriu 620 – Poistné a príspevky do poisťovní bol aliktvotne k schváleným limitom platových 
prostriedkov pre príslušníkov HZS a zamestnancov schválený rozpočet na rok 2014 zvýšený o 8,7 %. 
Zákonom č. 80/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
s účinnosťou od 1.5.2013 zvýšilo poistné na výsluhový dôchodok platené služobným úradom o 3 %, t.j. 
z pôvodných 17% na 20%.  
 
     Po vykonaní podrobnej analýzy a vyčíslení reálnej potreby platových prostriedkov pre príslušníkov 
HZS na rok 2014 a jej porovnaní so záväzným limitom rozpočtu, ktorý bol rovnaký už od roku 2011, 
sme konštatovali, že nie je možné dodržiavať príslušné zákonné ustanovenia z nasledujúcich dôvodov: 
 
� Ukazovateľ kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre rok 2014 nezohľadňoval 

schválenú systemizáciu skutočne naplneného počtu 128 príslušníkov, povinnosť HZS dodržiavať 
zákon v časti „Platové náležitosti a ďalšie náležitosti“ pri zákonnom zvyšovaní platových stupňov 
a hodností z titulu zvyšovania započítanej praxe a ustanovenia Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
pre príslušníkov HZS na rok 2014. Potreba čerpania rozpočtových prostriedkov bez zohľadnenia 
valorizácie na služobné platy, tzv. dekrétované platy bola vo výške 1 494 765,50 €. Služobný plat 
príslušníka HZS obsahuje jedinú voľnú zložku služobného platu, a to osobný príplatok. Ten je však 
na úrovni približne 5 % podľa § 111 zákona, pričom ho možno podľa zákona priznať až do výšky 
70 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, podľa ktorej sa príslušníkovi 
poskytuje tarifný plat. Ostatné zložky služobného platu (tarifný plat, zvýšenie tarifného platu 
v zmysle § 108 ods. 2 zákona, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie,  príplatok za 
zmennosť, hodnostný príplatok) sú nárokovateľné v zmysle zákona. 

� Dňa 1.1.2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 498/2013, ktorým sa od 1. januára 2014 
zvyšuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov 
Horskej záchrannej služby o 16 € v každej platovej triede a stupni. Zvýšená potreba čerpania 
rozpočtových prostriedkov bola vo výške 24 576,- €. 

� Príslušníci HZS zaradení v záchranárskych funkciách a operátori na Operačnom stredisku 
tiesňového volania majú služobný čas rozvrhnutý nerovnomerne. Patrí im príplatok za zmennosť 
podľa zákona mesačne 20% až 50% z platovej triedy prvého platového stupňa, minimálne 98 €. Do 
31.12.2013 bol príplatok za zmennosť pre príslušníkov na minimálnej zákonnej úrovni 94 €. 
Zvýšená potreba čerpania rozpočtových prostriedkov vo výške 5 088,- €. 

� Príslušníkom HZS zaradeným v záchranárskych funkciách je určená služobná pohotovosť v štátnej 
službe v mieste vykonávania štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na vykonávanie štátnej 
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služby v rámci rozvrhnutia služobného času, prípadne na zabezpečenie nevyhnutných úloh je 
príslušníkovi nariadená služobná pohotovosť v mieste pobytu podľa § 92 zákona. Peňažná náhrada 
v podmienkach HZS v takto určenej, prípadne nariadenej služobnej pohotovosti je 15 % zo sumy, 
ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ktorý sa od 1.1.2014 zvyšuje o 20,- €. Pri očakávanej 
potrebe služobnej pohotovosti na rok a priemerného zvýšeného služobného platu príslušníka 938,- €  
potreba čerpania rozpočtových prostriedkov bola 87 720,- €. 

� Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením 
života sa podľa § 118 zákona odvíja od konkrétnej činnosti v sťaženom a zdraviu škodlivom 
prostredí a je v rozpätí od 1 % do 10 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej 
triedy. V roku 2013 príslušníci HZS boli v takomto prostredí 8.266 hodín a príplatok im bol 
vyplatený v sume 68.788,18 €. Pri rovnakom počte hodín v roku 2014 budú príplatky vyplatené 
v sume 71.107,27 €, pričom vychádzajúc z internej štatistiky o stúpajúcom objeme odpracovaných 
hodín v takomto prostredí v jednotlivých stupňoch obtiažnosti bude potrebné príplatky vyplatiť 
v sume 74.612,- €. 

 
     Z uvedeného vyplýva, že celková potreba rozpočtových prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS je 1 686 761,50 €, čím oproti schválenému rozpočtu 
1 518 710,00 €  vznikol deficit vo výške 168 051,50 €.  
 
     Pracovný pomer zamestnancov upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
a odmeňovanie upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. Pre rok 2014 bol stanovený limit počtu zamestnancov 8 a schválený rozpočet 
platových prostriedkov pre kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 57 787 €. 
Nariadením vlády č. 441/2013 sa upravila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. Celková potreba finančných prostriedkov v uvedenej kategórii pre 
zamestnancov je 60.677 €, čo je oproti schválenému rozpočtu 57 787 € deficit vo výške 2.890 €. 
 
     Na základe uvedených skutočností sme listom č.p. HZS-PSO-114/2014 zo dňa 28.1.2014 požiadali 
Sekciu systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra SR o zvýšenie rozpočtu platových 
prostriedkov na rok 2014 pre príslušníkov HZS vo výške vypočítaného deficitu 168 051,50 € a pre 
zamestnancov vo výške 2 890 €.  
     Listom č.p. SSMP-ORMP-2014/000094-003 zo dňa 28.2.2014 Sekcia systemizácie a mzdovej 
politiky Ministerstva vnútra SR  ako správca rozpočtovej kapitoly pre kategórie 610 a 620 oznámila, že 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 588 z 10.10.2013 v rozpísaných limitoch platových prostriedkov pre rok 
2014 nie je zohľadnený dopad zvýšených platových taríf s účinnosťou od 1.1.2014 u obidvoch kategórií 
zamestnancov. Úprava rozpočtu z uvedeného dôvodu bude realizovaná rozpočtovým opatrením po 
vykonaní rozpočtového opatrenia Ministerstvom financií SR. Uvedené limity pre rok 2014 nezohľadňujú 
ani zákonné zvyšovanie platových stupňov a hodností z dôvodu započítanej praxe, dopad ustanovení 
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS na rok 2014 a ďalšie skutočnosti v zmysle 
zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (napr. 
maximálna výška možnosti priznania osobného príplatku, právo na platový postup v štátnej službe). 
Sekcia systemizácie a mzdovej politiky súhlasila so zvýšením mzdových prostriedkov pre príslušníkov 
HZS o 40 625 €, z toho: na služobnú pohotovosť v štátnej službe o 33 218 €, na príplatok za zmennosť 
o 5 088 € a na príplatok za štátnu službu v zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením života 
o 2 319 €. 
 
     Rozpočtovým opatrením č. 51/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-004 zo dňa 
1.4.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 40 625 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 610 
– mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS.  
     Rozpočtovým opatrením č. 82/92/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-008 zo dňa 
20.6.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 36 412 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 610 
– mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 24 576 € a pre zamestnancov vo 
verejnom záujme o 2 178 €. Týmto rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 
473/2013 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na 
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rok 2014 a Nariadením vlády SR č. 441/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zabezpečilo zvýšenie taríf zamestnancov 
s účinnosťou od 1.1.2014. 
     Rozpočtovým opatrením č. 152/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-010 zo dňa 
3.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 84 136,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 61 774,00 € a pre kategóriu 620 – 
poistné a príspevok do poisťovní o 22 362,00 €.  
Týmto rozpočtovým opatrením sa na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov za obdobie 01-
08/2014 a predpokladu čerpania mzdových prostriedkov do konca roka 2014 zvýšil objem mzdových 
prostriedkov pre príslušníkov HZS o 61 774,00 €, z toho 20 000,00 € na zabezpečenie zvyšovania 
platových stupňov a hodností z dôvodu zvyšovania započítanej praxe, 25 000,00 € na limit nadčasov, 
ktorý nebol doteraz na rok 2014 stanovený a 16 774,00 € na zvýšenie záväzného limitu peňažnej náhrady 
za pohotovosť. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečili prostriedky na poistné a príspevok 
do poisťovní. 
     Rozpočtovým opatrením č. 232/280/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-012 zo dňa 
10.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 118 470,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 100 722,00 €, pre 
zamestnancov vo verejnom záujme o 2 024,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní 
o 15 724,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014.  
     Rozpočtovým opatrením č. 260/2014 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2014/000094-013 zo dňa 
17.12.2014) bol viazaný limit bežných výdavkov vo výške 16 405,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre 
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS v sume 14 091,00 €, pre 
zamestnancov vo verejnom záujme v sume 602,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní v sume 1 712,00 € na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014.  Na 
základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov v roku 2014 boli viazané nevyčerpané mzdové 
prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní. 
 
     Vykonanými rozpočtovými opatreniami bol deficit mzdových prostriedkov eliminovaný a zároveň 
boli vyplatené odmeny príslušníkom HZS za kvalitné plnenie služobných úloha za vykonávanie 
služobných úloh nad rozsah činností v celkovej výške 69 122,00 € a zamestnancom vo verejnom záujme 
za kvalitné vykonávanie pracovných činností v celkovej výške 3 024,00 €. 
 
     Systemizácia príslušníkov HZS je stanovená v počte 128. Tento stav príslušníkov však stále nie je 
dostačujúci a stále nie je v súlade s Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 57/2007 o Organizačnom 
poriadku Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov a s Organizačným poriadkom Horskej 
záchrannej služby, ktorým bol stanovený počet príslušníkov HZS na 141. 
     Podhodnotený počet príslušníkov HZS – záchranárov vzhľadom na stúpajúcu tendenciu počtu 
zásahov v horských oblastiach má za následok prekračovanie fondu služobného času a teda vznik štátnej 
služby nadčas. V medzisezónnom období, kedy príslušníci čerpajú náhradné voľno a dovolenky, je 
v prípade personálne náročnej záchrannej akcie výrazne ohrozená akcieschopnosť.  
 
 
     Limit pre kategóriu 630 – Tovary a služby bol pre rok 2014 zvýšený o 5,7 % oproti roku 2013, ale aj 
napriek tomu celkové zníženie rozpočtovaných výdavkov v tejto kategórii oproti schválenému rozpočtu 
v roku 2009 predstavuje 22,4 %.      
     Schválený rozpočet na rok 2013 pre uvedenú kategóriu je podhodnotený a nepostačuje na 
financovanie prevádzkových výdavkov aj na obnovu vybavenia ochrannými pracovnými prostriedkami 
a pracovnými pomôckami súčasného počtu záchranárov – príslušníkov HZS, na vybavenie 
pohotovostných skladov jednotlivých oblastných stredísk a na záchranársku techniku podľa platnej 
legislatívy a stanovených normatívov.  
     Výdavky na ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, vybavenie pohotovostných skladov 
sme na rok 2014 pre nedostatok rozpočtových prostriedkov plánovali len v celkovej výške 5 473 €. 
     Na základe Protokolu o výsledku kontroly úrovne zabezpečenia Horskej záchrannej služby Najvyšším 
kontrolným úradom Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2013 bolo na základe zistených 
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nedostatkov odporúčané vytvoriť podmienky na úrovni zriaďovateľa pre naplnenie normatívov osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, záchranárskeho materiálu a vozového parku pre zvýšenie 
akcieschopnosti príslušníkov HZS s dôrazom na zachovanie bezpečnosti záchranárov ako aj zranených 
nachádzajúcich sa v horských oblastiach.  
     V zmysle uvedeného sme požiadavku na obnovu materiálno-technického zabezpečenia príslušníkov 
HZS a pohotovostných skladov Horskej záchrannej služby predložili Sekcii hnuteľného a nehnuteľného 
majetku (č.p. HZS-PO-2607/2013 zo dňa 31.12.2013). Odbor materiálno-technického zabezpečenia 
Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR nám listom č.p. SHNM-OMTZ1-
2014/00985-002 zo dňa 21.1.2014 zaslal k uvedenej požiadavke stanovisko – požiadavky Horskej 
záchrannej služby ako samostatnej rozpočtovej organizácie ministerstva nie sú zabezpečované 
z pridelených finančných prostriedkov Odboru materiálno-technického zabezpečenia, je potrebné, aby 
požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov bola uplatnená na Odbore rozpočtu a financovania 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR a uvedený materiál bol zabezpečený v rámci vlastných 
kompetencií Horskej záchrannej služby.  
     Listom č.p. HZS-EO-297/2014 zo dňa 26.2.2014 sme Odboru rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky Ministerstva vnútra SR predložili požiadavku na materiálno-technické zabezpečenie, 
výzbroj a výstroj príslušníkov HZS vo výške 331 643 € a na materiálno-technické vybavenie 
pohotovostných skladov oblastných stredísk vo výške 94 510 €.  
     Obmena materiálno-technického zabezpečenia sa týka súčasného počtu profesionálnych záchranárov 
HZS, t.j. 106. V špecifikácii nie je zahrnuté materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov 
podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/20002 o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. 
     Priemerná ročná obnova materiálno-technického vybavenia záchranárov predstavuje čiastku 320 245 
€ a priemerná ročná obnova materiálno-technického vybavenia pohotovostných skladov 77 477 €.     
     V schválenom rozpočte HZS na rok 2014 neboli na tento účel zabezpečené rozpočtové prostriedky. 
Deficit rozpočtových prostriedkov na vybavenie súčasného počtu záchranárov HZS osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, prostriedkami osobného zabezpečenia a pomocným materiálom 
a na vybavenie pohotovostných skladov jednotlivých organizačných zložiek HZS záchranárskou 
technikou je možné riešiť len v spolupráci s Odborom rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky. 
 
     Zároveň uvádzame, že na návrh porady vedenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 20. decembra 2011, 
minister vnútra SR schválil návrh Koncepcie záchrany v horských oblastiach Slovenskej republiky 
s výhľadom do roku 2015 (uznesenie č. 95 zo dňa 20.12.2011) a  uložil riaditeľovi HZS zabezpečiť 
plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie a generálnemu riaditeľovi Sekcie ekonomiky poskytnúť 
riaditeľovi HZS súčinnosť pri plnení úloh koncepcie.  
     Jednou z úloh vyplývajúcich z Koncepcie záchrany v horských oblastiach SR s výhľadom do roku 
2015 je zabezpečiť nákup osobných prostriedkov, záchranárskeho materiálu a techniky, vozového parku 
Horskej záchrannej služby na základe aktualizácie normatívov v súčinnosti so Sekciou ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR. Normatívy, ktorými sa stanovuje rozsah a podmienky poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a pomocného materiálu záchranárom HZS a rozsah materiálno-
technického vybavenia pohotovostných skladov v jednotlivých organizačných zložkách Horskej 
záchrannej služby boli aktualizované v júli 2012. Koncom roka 2013 a 2014 sa podarilo čiastočne 
eliminovať deficit materiálno-technického vybavenia v zmysle uvedených aktualizovaných normatívov 
na základe rozpočtových opatrení vykonaných správcom kapitoly pre tento účel. 
 
     Listom č. p. SE-ORF2-2014/000476-005 zo dňa 2.4.2014 nám Odbor rozpočtu a financovania Sekcie 
ekonomiky MV SR zaslal stanovisko k žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na obnovu 
materiálno-technického zabezpečenia príslušníkov HZS - správca rozpočtovej kapitoly momentálne 
nedisponuje s voľnými finančnými prostriedkami v kategórii 630 a žiadosť HZS eviduje. 
     Po vykonanej analýze čerpania rozpočtových prostriedkov k 30.6.2014 a predpokladaného vývoja 
čerpania do konca roka vznikol v rozpočte Horskej záchrannej služby deficit vo výške 64 760 €. 
O uvedenú čiastku bolo potrebné zvýšiť rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 na dokrytie 
najnutnejších prevádzkových potrieb, na ktoré nie sú v schválenom rozpočte zabezpečené rozpočtové 
prostriedky. 
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Kategória Podpoložka Názov Suma v EUR 
 634001 palivo, mazivá, oleje, špeciál. kvapaliny 10 000 
 634002 servis, údržba, opravy a výd. s tým spoj. 21 000 
 634004 prepravné a prenájom dopr. prostriedkov 12 000 
 637006 náhrady 9 200 
 637016 prídel do sociálneho fondu 560 

630  Tovary a služby 52 760 
 642015 na nemocenské dávky 12 000 

640  Bežné transfery 12 000 
CELKOM   64 760 

 
 
     Podľa špecifikácie uvedenej v rekapitulácii sme listom č.p. HZS-EO-863/2014 zo dňa 7.7.2014 
požiadali celkovo o zvýšenie limitu bežných výdavkov na rok 2014 o 64 760 € na dokrytie 
najnutnejších prevádzkových potrieb. 
          
     Rozpočtovým opatrením č. 1160/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-021 zo dňa 
2.12.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 200 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „131C“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS. 
      Rozpočtovým opatrením č. 787/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-018 zo dňa 
2.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 37 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na údržbu a opravy motorových vozidiel 
(634002), na prenájom leteckej techniky (634004), na rekondičné pobyty príslušníkov (637006) a na 
nemocenské dávky (642015).   
     Rozpočtovým opatrením č. 1427/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-025 zo dňa 
22.12.2014) bol zvýšený limitu bežných výdavkov o 30 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené na obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia príslušníkov HZS, materiál na údržbu pracovných pomôcok a techniku spojenú s bežnou 
prevádzkou. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1090/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-196 zo dňa 
26.11.2014) bola schválená zmena účelu použitia nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na 
podpoložke 631001 – Tuzemské cestovné náhrady vo výške 9 000,84 € s kódom zdroja „111“, ktoré boli 
účelovo určené na zabezpečenie projektu „Vzdelávanie IZS“ v rámci národného programu vzdelávania – 
operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, na bežné tuzemské  cestovné náhrady a v prípade 
nedočerpania je možné ich použitie na dofinancovanie najnutnejších prevádzkových potrieb. 
     Z dôvodu nedočerpania rozpočtových prostriedkov na reprezentačné výdavky vo výške 905,36 € 
s kódom zdroja „111“ na rozpočtovej podpoložke 637036 – reprezentačné (NÚ-513003) z dôvodu 
neuskutočnenia prijatia zahraničnej delegácie boli zároveň viazané finančné prostriedky na reprezentačné 
výdavky v rámci pridelených finančných prostriedkov na rok 2014. 
     Rozpočtovým opatrením č. 1344/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000463-217 zo dňa 
26.11.2014) boli viazané rozpočtové prostriedky na reprezentačné výdavky vo výške 26,07 € s kódom 
zdroja „111“ na rozpočtovej podpoložke 633016 – reprezentačné výdavky (NÚ-513002) v rámci 
pridelených finančných prostriedkov na rok 2014. Finančné prostriedky bolo možné použiť v rámci 
finančného strediska HZS. 
 
     V súvislosti s realizáciou projektov v rámci Regionálneho operačného programu v priebehu 
hodnoteného obdobia boli na základe žiadostí o platbu predložených Ministerstvu pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR - Riadiacemu orgánu pre ROP vykonané správcom kapitoly rozpočtové opatrenia 
pre kategóriu 630 – Tovary a služby v celkovej výške 70 295,55 €. Z toho čiastka 25 978,09 € 
predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli hradené v roku 2013 v súvislosti s realizáciou projektov 
a čiastka 44 317,46 € bol poskytnutá v rámci predfinancovania na neuhradené faktúry.  Refundované 
rozpočtové prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových výdavkov rovnakého druhu, čo čiastočne 
tiež pomohlo eliminovať deficit rozpočtových prostriedkov na prevádzku. 
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     Limit pre kategóriu 640 – Bežné transfery bol zvýšený oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 
o 30,0 %. 
     Schválený rozpočet na rozpočtovej podpoložke 642015 – na nemocenské dávky 12 150 € bol za 5 
mesiacov vyčerpaný takmer na 100 %. S účinnosťou od 1.5.2013 došlo k zmene zákona č. 328/2002 Z.z. 
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v  § 6 – nárok na služobný plat pri dočasnej neschopnosti z titulu služobného úrazu 
počas prvých 30 dní určený zo služobného platu, ktorý bol priznaný v čase vzniku dočasnej neschopnosti 
(oproti pôvodne 10 dňom). Nariadením vlády č. 498/2013 Z.z. o ustanovení stupnice platových taríf 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby sa s účinnosťou 
od 1.1.2014 zvýšila stupnica platových taríf o 16 € v každej platovej triede a stupni, čo má za následok 
zvýšený služobný plat na účely výpočtu služobného platu počas dočasnej neschopnosti. 
     Rozpočtovým opatrením č. 787/2014 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2014/000676-018 zo dňa 
2.10.2014) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 37 000,00 € pre kategóriu 630 – tovary a služby 
s kódom zdroja „111“. Rozpočtové prostriedky boli určené aj na nemocenské dávky (642015).        
 
 
     Pre kategóriu 700 – Kapitálové výdavky nebol rozpísaný schválený rozpočet na rok 2014. V priebehu 
roka bol vykonanými rozpočtovými opatreniami rozpočet HZS upravený o 683 613,37 €. Z toho boli 
uhradené výdavky na stavebné investície v celkovej výške 502 609,56 €. Ďalej z upraveného rozpočtu na 
kapitálové výdavky bolo hradené obstaranie strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavby - 
obstaranie záchranných transportných prostriedkov (zvozné sane za snežný skúter s dekou a ochranou 
pacienta – 2 ks, zvozné sane s dekou – 3 ks, jaskyniarske nosidlá – 1 ks, nosidlá UT 2000 
s príslušenstvom – 2 ks), zdravotnícky prístroj – defibrilátor (3 ks), výpočtová technika (diskové pole – 1 
ks, záložný zdroj UPS – 1 ks), kompresor – 1 ks, analyzátor dychu – 1 ks, technické zhodnotenie pre 
štyri snežné skútre (elektrohydraulická brzda a prídavné hroty pásov – 4 ks) a obytné kontajnery– 
prenosné ošetrovne (3 ks) pre výkon preventívnej a záchrannej činnosti v príslušných lyžiarskych 
strediskách a technologické zariadenie pre 7 automatických meteorologických staníc. 
 
     V súvislosti s realizáciou projektov v rámci Regionálneho operačného programu v priebehu 
hodnoteného obdobia boli na základe žiadostí o platbu predložených Ministerstvu pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR - Riadiacemu orgánu pre ROP vykonané správcom kapitoly rozpočtové opatrenia 
pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív v celkovej výške 434 778,93 €. Čiastka 3 268,80 € 
predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s realizáciou projektov v roku 2012 
a čiastka 431 510,13 € bola poskytnutá v rámci predfinancovania na na úhradu stavebných prác pre 
jednotlivé investičné akcie.  
 
 
     Na záver môžeme konštatovať, že vykonanými rozpočtovými opatreniami bol deficit rozpočtových 
prostriedkov na materiálno-technické vybavenie príslušníkov HZS – záchranárov a pohotovostných 
skladov oblastných stredísk čiastočne eliminovaný, zároveň boli dofinancované najnutnejšie 
prevádzkové potreby a dodržaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v oblasti stravovania a tvorby 
sociálneho fondu. 
     Deficit rozpočtových prostriedkov na vybavenie súčasného počtu záchranárov HZS a dobrovoľných 
záchranárov ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, na vybavenie 
pohotovostných skladov jednotlivých oblastných stredísk, na záchranársku techniku a obnovu 
služobných motorových vozidiel je možné riešiť len v spolupráci s Odborom rozpočtu a financovania 
Sekcie ekonomiky. 
 
 
     Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sme postupovali podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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7.     Činnosť ostatných organizačných zložiek 
 
 
7.1     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi 
      
     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) bola v roku 2014 zameraná v Horskej 
záchrannej službe (ďalej len „HZS“) na všeobecnú prevenciu a zabezpečenie základných podmienok na 
zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik služobných a pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.     
     Pri plnení úloh na úseku BOZP sa príslušníci HZS a zamestnanci riadia všeobecne záväznými 
predpismi, vnútornými predpismi, pravidlami o BOZP.  
     Pre zlepšenie riadenia a organizovania práce, plánovanie, posudzovanie rizík, vykonávanie kontrolnej 
činnosti, vykonávanie výchovy a vzdelávania a  na zamedzenie služobných úrazov,  pracovným úrazov 
a chorôb z povolania je pravidelne vyhodnocovaná „Koncepcia politiky BOZP“. 
    
 
 
7.1.1 Organizačné zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti  

                a ochrany zdravia pri práci 
 
     Správa o stave a zabezpečení BOZP je zameraná na organizačné zabezpečenie BOZP, stav 
technických zariadení a starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, stav pracovísk, služobnú a 
pracovnú úrazovosť, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrolnú činnosť 
a vypracovanú dokumentáciu v súlade s legislatívnymi predpismi.    
     V Horskej záchrannej službe je spracovaný Pokyn riaditeľa HZS č. 7/2012 z  10. apríla 2012, ktorým 
sa ustanovuje systém riadenia v oblasti BOZP. Jeho obsah vychádza z platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. 
     V článku 3. Povinnosti, zodpovednosť a organizačné zabezpečenie je uvedené, že  starostlivosť 
o BOZP a  zlepšenie pracovných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia 
služobných a pracovných úloh. 
     Na základe návrhu odborového orgánu alebo voľby príslušníkov HZS a zamestnancov sú vymenovaní 
v jednotlivých oblastných strediskách HZS zástupcovia príslušníkov HZS a zamestnancov pre 
bezpečnosť. 
     Za účelom realizácie záujmov služobného úradu (zamestnávateľa) v starostlivosti o BOZP v súvislosti 
s výberom, organizovaním a výkonom odborných úloh v zaisťovaní BOZP je ustanovený autorizovaný 
bezpečnostný technik, ktorý vykonáva úlohy bezpečnostno-technickej služby. Ako poradný orgán 
riaditeľa je ustanovená Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
     Horskú záchrannú službu tvoria organizačné zložky: 

� riaditeľstvo so sídlom v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry  
� strediská: 

- oblastné stredisko Vysoké Tatry, Starý Smokovec, 
- oblastné stredisko Nízke Tatry, Demänovská Dolina Jasná – Otupné, 
- oblastné stredisko Slovenský raj so sídlom v Čingove  
- oblastné stredisko Západné Tatry so sídlom v Žiarskej doline, 
- oblastné stredisko Veľká Fatra so sídlom v Donovaloch, 
- oblastné stredisko Malá Fatra so sídlom v Terchovej - Štefanovej, 
- Školiace stredisko so sídlom v Liptovskom Hrádku, 
- Stredisko lavínovej prevencie so sídlom v Liptovskom Hrádku. 
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     7.1.2     Stav jednotlivých pracovísk z hľadiska BOZP 
 
     Objekty a pracoviská, kde Horská záchranná služba vykonáva svoju činnosť sú v správe HZS, 
prenajaté alebo vypožičané. Objekty a priestory využívané Horskou záchrannou službou: 

� Riaditeľstvo HZS v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry (objekt v správe HZS), 
� Oblastné stredisko Vysoké Tatry:  objekt v Starom Smokovci,  prístavba k objektu - infocentrum 

HZS (objekt v správe HZS),                    
� Oblastné stredisko Nízke Tatry: objekt v Jasnej (ukončenie nájmu 5/2014) a záchranná stanica na 

Čertovici (ukončenie nájmu 5/2014), objekt v Bystrej a záchranná stanica na Srdiečku (objekty 
v nájme), 

� Oblastné stredisko Nízke Tatry, objekt v Jasnej - Otupnom od 06/2015 (objekt v nájme),   
� Oblastné stredisko Západné Tatry: objekt v Žiarskej doline (objekt v nájme) a v Zverovke 

(objekt v správe HZS),  
� Oblastné stredisko Malá Fatra: dom HZS v Terchovej - Štefanovej (objekt vo výpožičke)  

a záchranné stanice na Príslope a Pasekách (objekty v nájme), záchranná stanica na Kubinskej 
holi (objekt v nájme), 

� Oblastné stredisko Veľká Fatra: objekt v Donovaloch (objekt v správe HZS) a záchranná stanica 
na Martinských holiach (objekt v nájme),  

� Oblastné stredisko Slovenský raj: objekt v Čingove (objekt v správe HZS),  
� Stredisko lavínovej prevencie:  kancelárske priestory v objekte v Jasnej - Otupnom  (objekt 

v nájme), od 04/2014 presťahované do objektu v Liptovskom Hrádku (objekt v správe HZS),  
� Školiace stredisko: kancelárske a prevádzkové  priestory v Bystrej a v Jasnej - Otupnom 

(prenajaté objekty a priestory), od 04/2014 presťahované do objektu v Liptovskom Hrádku 
(objekt v správe HZS). 

 
 
7.1.2.1     Kancelárske priestory 
 
     Objekty a pracoviská, kde Horská záchranná služba vykonáva organizačnú a administratívnu činnosť: 

� Riaditeľstvo HZS  - objekt v Hornom Smokovci, 
� Oblastné stredisko Vysoké Tatry - objekt v Starom Smokovci a prístavba k objektu Infocentrum 

HZS,                     
� Oblastné stredisko Nízke Tatry – objekty v Jasnej a Bystrej (od 06/2014 v Jasnej – Otupnom) 

a záchranné stanice (ďalej len „ZS“) na Čertovici (do 05/2014) a  Srdiečku ,  
� Oblastné stredisko Západné Tatry – objekty v Žiarskej doline a na Zverovke,  
� Oblastné stredisko Malá Fatra - objekt v Terchovej - Štefanovej a ZS na Príslope a Pasekách ,  
� Oblastné stredisko Veľká Fatra – objekt na Donovaloch  a ZS na Martinských holiach ,  
� Oblastné stredisko Slovenský raj – objekt v Čingove,   
� Stredisko lavínovej prevencie - kancelárske priestory v objekte v Jasnej - Otupnom, od 04/2015 

v objekte v Liptovskom Hrádku,  
� Školiace stredisko - kancelárske a prevádzkové  priestory v Bystrej a v Jasnej – Otupnom, od 

04/2014 v objekte v Liptovskom Hrádku. 
 
     V hodnotenom období v uvedených objektoch kancelárske priestory vyhovovali z hľadiska 
charakteru pracoviska, činnosti a ohrozenia zdravia. Je zabezpečená stabilita a pevnosť objektov, 
vyhovuje elektrická inštalácia, elektrické pracovné stroje a spotrebiče. Únikové cesty a núdzové východy 
sú trvalo voľné a vedú najkratšou cestou na voľné priestranstvo. Vetranie na pracoviskách je 
zabezpečené prírodnou cestou a je zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu. V objektoch nie je 
systém  núteného vetrania. Teplota na pracoviskách je zabezpečená vykurovacími telesami, ktoré 
sú doplnené o teplovzdušné ohrievače. Osvetlenie je vyhovujúce, je dostatočne zabezpečené prírodným 
svetlom a umelými osvetľovacími telesami.  Podlahy nie sú poškodené a sú stabilné, pevné, nešmykľavé 
a dajú sa ľahko čistiť. Dvere sú vyhovujúcich rozmerov a bezpečne ovládateľné a zaistené. Pracoviská sú 
vybavené zobrazujúcimi jednotkami (počítačmi) a programovým vybavením v  súlade s Nariadením 
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vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami.  
     V roku 2014 boli realizované rekonštrukcie a modernizácie objektov - dom HZS v Starom Smokovci,  
Zverovke, Čingove a Donovaloch,  čím sa zlepšili pracovné podmienky a podmienky pre výkon štátnej 
služby záchranárov v jednotlivých oblastných strediskách HZS.  
 
      
7.1.2.2     Dielne 
 
     V Horskej záchrannej službe sú v objektoch priestory, kde sa vykonávajú  pomocné práce pomocou 
pracovných prostriedkov ako sú kovoobrábacie stroje a  ručné elektrické náradie. Opravy a údržba 
väčšieho  rozsahu sa zabezpečovali dodávateľským spôsobom. Nie je vytvorená pracovná pozícia pre 
údržbára, ktorý by zabezpečoval údržbárske práce.   
     Pracovné prostriedky a ručné elektrické náradie používané v dielňach: 

� vŕtačky ručné, 
� brúsky ručné a stojanové. 

     Pracovné prostriedky používané na údržbu okolia objektov: 
� ručné motorové kosačky, 
� snehové frézy, 
� vysokotlakové čističe (WAP) a iné. 

     Pri práci s pracovnými prostriedkami boli prijaté opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, a to primeraná údržba, pravidelné kontroly zo strany príslušníkov HZS a zamestnancov 
a kontroly vykonávané odborným zamestnancom. Príslušníci HZS a zamestnanci obsluhujúci pracovné 
prostriedky boli oboznámení s bezpečnostnými požiadavkami a zásadami bezpečnej práce pri ich 
obsluhe. 
     Vykonávali sa pravidelné kontroly stavu a zabezpečenia BOZP a ich súčasťou bola aj kontrola 
pracovného prostredia, pracovných prostriedkov a dodržiavania bezpečnosti práce pri ich obsluhe. 
Pracovné prostriedky, ktoré nezodpovedali bezpečnostným požiadavkám, boli z užívania vyradené. Na 
jednotlivé pracoviská boli doplnené nové pracovné prostriedky. 
 
      
7.1.2.3    Ostatné priestory 
   
     Ostatné priestory, ktoré príslušníci HZS a zamestnanci v objektoch využívali (sklady, garáže, 
dispečing so stálou službou, oddychové miestnosti, sprchy, pohotovostné izby a pod.) čiastočne 
vyhovovali minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám na príslušné pracovisko. 
Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri ich prevádzkovaní, sa priebežne odstraňovali.        
 
 
      
7.1.3 Vyhradené technické zariadenia  

 
     Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení bolo 
zabezpečované v súlade s Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. V 
jednotlivých organizačných zložkách bol vypracovaný zoznam vyhradených  technických zariadení 
a harmonogram vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok. 
     V správe sú uvedené vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických 
zariadení (ďalej len „VTZ“)  plynových, elektrických a tlakových na riaditeľstve HZS, v oblastných 
strediskách, Stredisku lavínovej prevencie a Školiacom stredisku. 
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      Odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „OP“ a „OS“) VTZ zabezpečoval poverený 
príslušník - odborný referent BOZP vo vlastných objektoch a v prenajatých objektoch podľa podmienok 
uvedených v zmluvách o nájme nebytových priestorov. Nedostatky vyplývajúce z odborných prehliadok 
a skúšok boli priebežne odstraňované odbornými zamestnancami dodávateľských firiem a v prenajatých 
objektoch po dohode s vlastníkom.  
     Pre vyhradené technické zariadenia je vedená  príslušná prevádzková dokumentácia a prevádzkové 
denníky. 
    
 
7.1.3.1   Prehľad o stave technických zariadení podľa jednotlivých objektov  
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení: 

� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 
1600), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (prenosné spotrebiče 
a náradie podľa STN 33 1600), 

� objekt v Jasnej – Otupnom č.111 – oblastné stredisko Nízke Tatry (OP a OS elektrických 
zariadení po vykonanej oprave),   

� objekt v Čingove, dom HZS – oblastné stredisko Slovenský raj (OP a OS elektrických zariadení 
po vykonanej oprave poistiek v elektrickom rozvádzači a svietidiel),  

� objekt na Príslope, záchranná stanica - oblastné stredisko Malá Fatra (OP a OS elektrických 
zariadení a bleskozvodovej sústavy, prenosné spotrebiče podľa STN 331500, 331600), 

� objekt na Kubínskej holi – oblastné stredisko Malá Fatra (OP a OS elektrických zariadení a 
bleskozvodovej sústavy, prenosné spotrebiče podľa STN 331500, 331600), 

� objekt v Terchovej – Štefanovej – oblastné stredisko Malá Fatra (prenosné spotrebiče a náradie 
podľa STN 33 1600), 

� retranslačné stanice  - oblastné stredisko Nízke Tatry (Neznáma-Čierny Váh, Chopok, Skalka), 
oblastné stredisko Malá Fatra (Kubínska Hoľa, Snilovské sedlo), 

� oblastné stredisko Slovenský raj - Čingov (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600, 
STN 331610), 

� oblastné stredisko Slovenský raj – Čingov (retranslačná stanica na Kláštorisku), 
� objekt Liptovský Hrádok - Stredisko lavínovej prevencie (prenosné spotrebiče a náradie podľa 

STN 33 1600, STN 331610), 
� objekt Liptovský Hrádok – Školiace stredisko (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 

1600, STN 331610). 
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení: 

� objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS (NTL plynová kotolňa, rozvod plynu a regulačné  
zariadenie), 

� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová 
kotolňa, rozvod plynu a regulačná stanica plynu), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová kotolňa, 
rozvod plynu a regulačná stanica plynu + infocentrum a plynové spotrebiče v bytoch). 

 
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových  zariadení a odborné prehliadky NTL plynových 
kotolní: 

� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (OP a OS tlakových nádob v NTL plynovej 
kotolni a OP kotolne), 

� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry (OP a OS tlakových 
nádob v NTL plynovej kotolni a OP kotolne), 

� objekt  v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (OP a OS 
tlakových nádob v NTL plynovej kotolni a OP kotolne), 

� objekt v Jasnej-Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry (OP tlakových nádob). 
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     Technické zariadenia považované za vyhradené a ostatné technické zariadenia, ktoré prevádzkuje 
Horská záchranná služba, boli v priebehu hodnoteného obdobia schopné bezpečnej prevádzky. 

 
 
7.1.4     Ochrana pred požiarmi 
 
      Ochrana pred požiarmi je v Horskej záchrannej službe zabezpečovaná v súlade s platným zákonom 
o ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“), Vestníkom Ministerstva vnútra SR č. 42/2005 o OPP 
v rezorte Ministerstva vnútra SR v platnom znení a  Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2006 – Požiarny štatút 
v znení neskorších pokynov. 
 
     
7.1.4.1     Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi 
 
     Pokyn riaditeľa HZS č. 28/2006 zo dňa 11.9.2006 Požiarny štatút v znení neskorších pokynov je 
interným aktom riadenia na úseku ochrany pred požiarmi a jeho obsahová náplň je spracovaná v súlade 
so zákonom a vyhláškou o OPP. Požiarny štatút určuje organizačné usporiadanie OPP v objektoch HZS, 
najmä zabezpečenie riadenia a vykonávanie OPP osobami s odbornou spôsobilosťou, povinnosti 
jednotlivých organizačných zložiek, povinnosti vedúcich príslušníkov, príslušníkov a zamestnancov, 
spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, pokynov, preventívnych protipožiarnych 
prehliadok objektov a pracovísk, spôsob zabezpečenia OPP pred požiarmi pri činnostiach spojených so 
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vzniku požiaru a v mimopracovnom čase. 
     Za plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá štatutárny orgán HZS alebo jeho 
zástupca. 
 
     Štruktúra funkcií pre výkon a kontrolu v oblasti ochrany pred požiarmi je nasledovná: 

� technik požiarnej ochrany 
� protipožiarna hliadka právnickej osoby 
� protipožiarna hliadka pracoviska 
� protipožiarna asistenčná hliadka. 
 

     Činnosť technika požiarnej ochrany je zabezpečená vlastným technikom s požadovanou odbornou 
spôsobilosťou. 
     Protipožiarna hliadka právnickej osoby je zriadená v každej organizačnej zložke HZS, ktorú tvoria  
traja členovia. 
     Protipožiarna hliadka pracoviska je zriadená na pracoviskách s miestami so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru - v oblastnom stredisku Vysoké Tatry (NTL plynová kotolňa 
a regulačná stanica plynu). Protipožiarna hliadka pracoviska v oblastnom stredisku Vysoké Tatry bola 
poverená aj plnením úloh protipožiarnej hliadky právnickej osoby. 
 
      
7.1.4.2     Dokumentácia ochrany pred požiarmi 
 

          V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi je v jednotlivých organizačných zložkách HZS 
vypracovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi: 

� požiarny štatút,  
� požiarne poplachové smernice,  
� záznamy zo školení o OPP,  
� tematické plány pre protipožiarne hliadky,  
� požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, 
� ďalšia súvisiaca dokumentácia. 

           Dokumentácia sa aktualizuje pri každej zmene a následne jedenkrát za dvanásť mesiacov. 
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7.1.4.3     Školenia z ochrany pred požiarmi 
 
     Školenie príslušníkov HZS a zamestnancov pri nástupe do služobného alebo pracovného pomeru  
z ochrany pred požiarmi vykonáva technik požiarnej ochrany, o čom je spísaný záznam o vstupnom 
školení z OPP. 
     Školenia pre príslušníkov HZS a zamestnancov z  ochrany pred požiarmi boli vykonané v súlade 
s platnou legislatívou v mesiacoch máj až júl. Dokumentácia o školeniach je uložená u technika 
požiarnej ochrany na riaditeľstve HZS. 
     Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok sa vykonáva jedenkrát ročne. Dokumentácia 
(záznamy) zo školení je uložená u technika požiarnej ochrany.  
   
      
7.1.4.4     Vykonávanie kontrolnej činnosti  na úseku ochrany pred požiarmi  
 
     Vedúci príslušníci a zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia vykonávali sústavnú kontrolu plnenia 
úloh z hľadiska ochrany pred požiarmi a zabezpečovali okamžité odstránenie zistených nedostatkov. 
     Technik požiarnej ochrany vykonával preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých priestoroch 
a objektoch HZS: 

� každých šesť mesiacov v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť, 
� každé tri mesiace v ostatných objektoch a priestoroch. 

 
     Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky bola kontrola: 

� organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách, 
� porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, 
� stavebného riešenia objektov najmä z prevádzkového hľadiska, 
� zariadení pre protipožiarny zásah, 
� trvalej voľnosti únikových ciest, 
� skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi, 
� funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov, 
� prevádzkovania a stavu technických zariadení, 
� označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. 
 

     Technik požiarnej ochrany súčasne vykonával aj kontrolu plnenia úloh a uložených opatrení z 
predchádzajúcich prehliadok. Zistené nedostatky zaznamenával do požiarnych kníh jednotlivých 
organizačných zložiek a hlavnej požiarnej knihy, ktoré predkladal štvrťročne k nahliadnutiu a na podpis 
štatutárnemu zástupcovi, prípadne spracoval aj samostatný záznam. 
     Kontroly z predpisov o ochrane pred požiarom sa vykonávali jedenkrát štvrťročne v jednotlivých 
objektoch HZS. Preventívne protipožiarne prehliadky sa po vykonaní zapisovali do požiarnej knihy. 
     Oddelenie inšpekcie práce a stavebného poriadku Ministerstva vnútra SR nevykonalo v hodnotenom 
období protipožiarnu kontrolu. 
 
 

   7.1.4.5    Vykonané kontroly požiarnych vodovodov,  prenosných hasiacich prístrojov        
                  a komínov a elektrických zariadení 
 

     V súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov boli 
vykonané kontroly požiarnotechnických zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov) v objektoch HZS: 

� objekt oblastného strediska Slovenský raj – dom HZS Čingov,  
� objekty oblastného strediska Vysoké Tatry – dom HZS Starý Smokovec a infocentrum,  
� objekt v Jasnej – Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry, 
� objekt oblastného strediska Západné Tatry – dom HZS Zverovka, 
� objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS, 
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� objekty oblastného strediska Malá Fatra -  objekt Terchová-Štefanová, záchranné stanice Paseky 
a Príslop, 

� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko, 
� kontrola ručných hasiacich prístrojov, ktoré sú v povinnej výbave služobných motorových 

vozidiel.       
 
     Do objektu oblastného strediska Vysoké Tatry v Starom Smokovci boli doplnené požiarnotechnické 
zariadenia - ručné hasiace prístroje z dôvodu ich odcudzenia  a potreby zabezpečiť objekt po realizovanej 
rekonštrukcii ku kolaudácii. 
 
     V súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov 
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich 
čistenia a vykonávania kontrol boli vykonané kontroly komínov a dymovodov v objektoch:  

� objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS, 
� objekt v Starom Smokovci, dom HZS – oblastné stredisko Vysoké Tatry, 
� objekt v Čingove, dom HZS – oblastné stredisko Slovenský raj, 
� objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko. 

 
   
 
7.1.5     Pracovné úrazy  
 
     Závažný služobný/pracovný úraz je úraz s ťažkou ujmou na zdraví.  
     Ostatný registrovaný služobný/pracovný úraz je úraz, pri ktorom dĺžka pracovnej neschopnosti je viac 
ako tri dni. 
     Ostatný evidovaný služobný/pracovný úraz je úraz, pri ktorom dĺžka pracovnej neschopnosti je menej 
ako tri dni alebo dočasná neschopnosť následkom úrazu nevznikla.  
 
                          
7.1.5.1   Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte  závažných     
              služobných a pracovných úrazov   
        

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
závažný 
služobný 

úraz 

2014 
závažný 

pracovný 
úraz 

2014 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 0 0 0 
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7.1.5.2  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných 
registrovaných služobných a pracovných úrazov  

 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
registrovaný 
služobný 

úraz 

2014 
registrovaný 
pracovný 

úraz 

2014 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb 1  1 
V. Materiál, bremená, predmety 2  2 
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly    
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 3 0 3 

 
 
7.1.5.3  Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných  

 evidovaných služobných a pracovných úrazov  
 

Kód  Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
evidovaný 
služobný 

úraz 

2014 
evidovaný 
pracovný 

úraz 

2014 
spolu 

I. Dopravné prostriedky    
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky    
III. Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné    
IV. Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb    
V. Materiál, bremená, predmety    
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje    
VII. Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny    
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom    
IX. Elektrina    
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly 2  2 
XI. Iné zdroje    

 S p o l u 2 0 2 

 
 
7.1.5.4  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte závažných  
             služobných a pracovných  úrazov  
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
závažný 
služobný 

úraz 

2014 
závažný 

pracovný 
úraz 

2014 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. komunik.    
5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov    
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a škodlivého ovzdušia 
6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ  (kódy 1 až 7) 0 0 0 
8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 

konania bez oprávnenia 
   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého  (kódy 8 až 10) 0 0 0 
11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 

nebezpečné konanie) 
   

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon     
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 0 0 0 
 CELKOM 0 0 0 

 
 
7.1.5.5   Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných  
              registrovaných služobných a pracovných úrazov  
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
registrovaný 
služobný 

úraz 

2014 
registrovaný 
pracovný 

úraz 

2014 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. komunik.    
5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 

a škodlivého ovzdušia 
   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ  (kódy 1 až 7) 0 0 0 
8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 

konania bez oprávnenia 
   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého  (kódy 8 až 10) 0 0 0 
11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné nebez. kon.     
12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon  3  3 
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 3 0 3 
 CELKOM 3 0 3 
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7.1.5.6  Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných  
             služobných a pracovných úrazov  
 

Kód  Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.) 

2014 
ostatný 

služobný 
úraz 

2014 
ostatný 

pracovný 
úraz 

2014 
spolu 

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu    
2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie    
3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP    
4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. 

komunikácie 
   

5. Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov 
a škodlivého ovzdušia 

   

6. Nesprávna organizácia práce    
7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok 

potrebnej kvalifikácie 
   

 Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ  (kódy 1 až 7) 0 0 0 
8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane 

konania bez oprávnenia 
   

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení 
a ochranných opatrení 

   

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP 
(prístrojov) 

   

 Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého  (kódy 8 až 10) 0 0 0 
11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné 

nebezpečné konanie) 
1  1 

12. Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon  1  1 
13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami    
14. Nezistené príčiny    

 Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14) 2 0 2 
 CELKOM 2 0 2 

 
 
     Choroba z povolania v priebehu hodnoteného obdobia nebola evidovaná.     
 
                                                                                                            

Rok 
Priemerný počet nemocenský 

poistených príslušníkov 
a zamestnancov HZS 

Počet registrovaných 
služobných a pracovných 

úrazov 
Počet dní PN 

2014 141,8 3 102 

  
  Poznámka: 

1. Riadok – súhrnné údaje o služobných a pracovných úrazoch príslušníkov   a   zamestnancov  Horskej záchrannej služby, ktoré si 
vyžiadali viac ako 3 dni dočasnej pracovnej neschopnosti (všetky nemocensky poistené osoby). 
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     Prehľad o počte služobných a pracovných úrazov v rokoch 2008 – 2014 
 

Rok 
Závažný 

služobný/pracovný 
úraz 

Registrovaný 
služobný/pracovný 

úraz 

Evidovaný 
služobný/pracovný 

úraz 
Počet dní DPN 

2008 1 2 3 101 
2009 3 2 5 528 
2010 0 1 10 25 
2011 2 3 2 384 
2012 0 5 4 189 
2013 0 7 2 146 
2014 0 3 2 102 

 
     Služobná a pracovná úrazovosť je vyhodnocovaná polročne a predkladá sa na porade riaditeľa HZS 
všetkým vedúcim príslušníkom s prijatými opatreniami na jej zníženie. Vedúci príslušníci majú 
povinnosť o stave úrazovosti za predchádzajúce obdobie informovať podriadených príslušníkov a 
zamestnancov.  
 
 
 
7.1.6     Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenia 
 
     Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zlepšovanie pracovných podmienok ako 
jednu zo základných súčastí ochrany práce považujú vedúci príslušníci HZS za rovnocennú 
a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia služobných úloh tak, ako je to uvedené v Pokyne riaditeľa 
HZS č. 30/2006, ktorým sa vydáva Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vedúcim 
príslušníkom HZS (riaditeľovi HZS, riaditeľom oblastných stredísk, Školiaceho strediska, Strediska 
lavínovej prevencie a vedúcim oddelení na riaditeľstve) sú poskytované informácie o nových platných 
predpisoch v oblasti BOZP s dôrazom na prevenciu služobných a pracovných úrazov a chorôb 
z povolania formou interných aktov riadenia (pokynov, príkazných listov a obežníkov riaditeľa HZS), na 
poradách riaditeľa, v rámci periodických školení z predpisov na zaistenie BOZP a v rámci školení 
organizovaných Školiacim strediskom. Služobná a pracovná úrazovosť sa vyhodnocuje jedenkrát za 
polrok a predkladá sa na porade riaditeľa všetkým vedúcim príslušníkom vrátane prijatých opatrení na jej 
zníženie. Vedúci príslušníci jednotlivých organizačných zložiek majú povinnosť o stave úrazovosti za 
predchádzajúce obdobie informovať príslušníkov a zamestnancov na poradách.  
     Pracovná pohoda pri výkone služby záchranárov je vytváraná hlavne dostatočnými a certifikovanými 
osobnými ochrannými pracovnými, prostriedkami osobného zabezpečenia a vytvorením vhodných 
podmienok pred odchodom na výkon služby a po jeho návrate (sprchy, šatne, oddychové miestnosti, 
kuchynky a iné). Na základe vlastných skúseností príslušníci HZS a zamestnanci aktívne pomáhajú pri 
aktualizácii analýzy rizík, ktorá sa dopĺňa so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, činnosti pri 
výkone služby, pracovné postupy, materiálne vybavenie tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a 
ochrana zdravia.  
  
     Za účelom realizácie záujmov Horskej záchrannej služby v starostlivosti o BOZP v súvislosti 
s výberom, organizovaním a výkonom odborných úloh v zaisťovaní BOZP je ustanovený – autorizovaný 
bezpečnostný technik, ktorý vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby. Ako poradný orgán 
riaditeľa HZS je ustanovená Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na základe návrhu 
odborového orgánu, alebo voľby príslušníkov sú vymenovaní na jednotlivých oblastných strediskách 
HZS zástupcovia zamestnancov. 
     
     Školenia z predpisov na zaistenie BOZP pred zaradením do výkonu štátnej služby príslušníkom HZS 
a pri nástupe do zamestnania zamestnancom vykonával bezpečnostný technik a vedúci príslušnej 
organizačnej zložky na pracovisku podľa záznamu o školení. 
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     V jednotlivých organizačných zložkách HZS sa vykonávajú periodické školenia z predpisov na 
zaistenie BOZP pre príslušníkov a zamestnancov jedenkrát za dva roky.  
     Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov HZS sa vykonáva v súlade s § 95 až § 98 zákona 
č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a Pokynom riaditeľa 
HZS č. 14/2009 o prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie príslušníkov HZS v znení neskorších pokynov. 
Prehlbovaním kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov s cieľom 
priebežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí, zručností, schopnosti 
a návykov potrebných na vykonávanie štátnej služby. Za druhy prehlbovania kvalifikácie sa podľa 
uvedeného pokynu považujú školenia: 
 

� lyžiarsky kurz,  
� záchranár - pyrotechnik, 
� vodič služobného motorového vozidla, skútra a štvorkolky,  
� obsluha rádiostanice,  
� obsluha ručnej motorovej reťazovej píly,  
� obsluha NTL plynovej kotolne, tlakových nádob,  
� obsluha ČOV,  
� samostatný elektrotechnik, zvárač, technik PO  
� a iné školenia po schválení riaditeľom HZS. 

 
     Školenia príslušníkov HZS a zamestnancov podľa  uvedených predpisov sa vykonávajú v lehotách 
podľa osobitných prepisov, vykonávajú ich akreditované právnické osoby alebo fyzické osoby 
s oprávnením na podnikanie a sú ukončené vydaním oprávnenia, osvedčenia, prípadne certifikátu 
o úspešnom absolvovaní vzdelávania. 
     Podľa zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 
MV SR č. 23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej 
záchrannej službe v znení neskorších predpisov bol vydaný Pokyn riaditeľa  HZS č. 9/2009,  vzdelávací 
projekt na záchranné činnosti. Podľa uvedených predpisov sa príslušníci HZS zúčastňovali na 
školeniach: 
 

� základnej záchrannej činnosti,  
� pozemnej záchrannej činnosti,  
� záchrannej činnosti  pomocou vrtuľníka lanovou technikou,  
� jaskynnej záchrannej činnosti,  
� záchrannej činnosti v lavíne,  
� záchrannej činnosti pomocou lavínového a pátracieho psa,  
� záchrannej činnosti na lyžiarskej trati.  

 
     Uvedené školenia zabezpečuje a vykonáva Školiace stredisko HZS. 
     Vzhľadom k tomu, že organizačné zložky HZS sú rozmiestnené po celom Slovensku a pre množstvo 
a veľký rozsah prostriedkov osobného zabezpečenia, ktoré podľa platných noriem a pokynov výrobcov 
podliehajú kontrole, bolo opakovane firmou Singing Rock vyškolených 11 príslušníkov HZS pre 
vykonávanie periodických prehliadok prostriedkov osobného zabezpečenia vybraných značiek. 
O kontrole prostriedkov osobného zabezpečenia  príslušníci poverení kontrolnou činnosťou 
(poverovacím dekrétom) vykonávali jedenkrát ročne záznamy do evidenčných a kontrolných listov 
prostriedkov osobného zabezpečenia.  
     Pokynom riaditeľa HZS č. 2/2007 a Pokynom č. 30/2009 sú vydané Metodické postupy HZS, 
Materiál pre záchranára, Práca záchranárov v prírode, Princípy práce v horách, ktoré poskytujú 
metodické texty určené záchranárom. 
     Vedúci príslušníci predkladajú ekonomickému oddeleniu HZS požiadavky na zabezpečovanie úloh 
pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
      Spolupráca HZS s orgánmi štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na Ministerstve vnútra 
SR je  na úrovni metodického usmernenia a poskytovania poradenskej činnosti. Kontroly zo strany 



  
 
 

 
 
 

162 

orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra SR neboli doposiaľ 
v Horskej záchrannej službe vykonané. 
 
 
 
7.1.7     Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  
   
     V súlade s ust. § 6 ods.1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Pokynom riaditeľa HZS 
č. 31/2006 zo dňa 5.10.2006, ktorým sa ustanovujú po vyhodnotení zostatkové ohrozenia (pracovných 
rizík) v znení neskorších pokynov, služobný úrad/zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné 
prostriedky podľa pracovísk, technických zariadení a pracovných činností. 
     Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“) boli v roku 2012 príslušníkom a 
zamestnancom Horskej záchrannej služby poskytované podľa  § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Nariadenia 
vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných 
pracovných prostriedkov  a  v súlade s  Pokynmi riaditeľa HZS č. 23/2010, č. 24/2010 a č. 25/2010 
v znení neskorších pokynov. Pokyny riaditeľa HZS stanovujú rozsah a podmienky poskytovania 
ochranných prostriedkov. V prílohách pokynov je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS 
a zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, prostriedkami osobného 
zabezpečenia, pomocným materiálom a  pracovnými prostriedkami pre záchranárov, záchranárov 
v špecializácii jaskyniar, kynológ, v ostatných činnostiach, vybavenie pohotovostných skladov 
a dobrovoľných záchranárov na základe dohody s HZS. 
     V roku 2012 boli príslušníkom HZS a zamestnancom  poskytnuté tie ochranné prostriedky, ktoré boli 
zahrnuté v pláne obstarania pre rok 2012, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov v obmedzenom 
množstve. Najväčším problémom je zabezpečenie základnej záchrannej výstroje pre novoprijatých 
príslušníkov - záchranárov, ktorí nedisponujú prostriedkami osobnej ochrany ihneď po nástupe do 
služobného pomeru. Príslušníkom HZS a zamestnancom sa poskytujú ochranné prostriedky bezplatne, 
výmenným spôsobom opotrebovaných  a po uplynutí doby užívania.  
     V prípade zničenia, poškodenia, alebo straty pred uplynutím doby užívania, má príslušník HZS a 
zamestnanec nárok na ich predčasnú výmenu. Príslušníci HZS a zamestnanci majú v oblastných 
strediskách šatníky a priestory na bezpečné uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
prostriedkov osobného zabezpečenia, pomocného materiálu a pracovných prostriedkov v čase, keď ich 
nepoužívajú. Ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky sa zabezpečovali v súlade s platnými 
predpismi o certifikácii alebo o zhode výrobkov a  boli k nim poskytnuté návody na ich obsluhu a  
používanie. 
 
 
 
7.1.8     Kontrolná činnosť 
     
     Odborný referent pre BOZP a OPP pre zaistenie stavu a zabezpečenia BOZP a OPP v objektoch 
jednotlivých organizačných zložiek HZS a na pracoviskách vykonával kontroly podľa plánu kontrolnej 
činnosti na rok 2014 a ihneď po nahlásení zisteného nedostatku, ktorý by ohrozil bezpečnosť a zdravie 
príslušníkov HZS a zamestnancov.  
     Kontroly boli zamerané na: 

� poriadok a čistotu na pracoviskách, príslušných komunikáciách, hlavne prístupových na 
pracovisko, hygienických a sociálnych zariadeniach, 

� stav jednotlivých pracovísk,   
� stav náradia a ostatných zariadení a dopravných prostriedkov z hľadiska bezpečnosti práce, 

kontrolu rebríkov z hľadiska pevnosti a stability, 
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� vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
a pomôckami, ich stav, užívanie a hospodárenie s nimi, kontrolu skladovacích priestorov, 
záchranárskeho materiálu a osobnej výstroje, 

� prístupnosť prostriedkov ochrany pred požiarmi, rozmiestnenie hasiacich prístrojov, 
� dostupnosť k rozvádzačom elektroinštalácie ich označenie bezpečnostnými symbolmi, 
� vedenie evidencie služobných a pracovných úrazov do knihy úrazov, 
� vybavenie pracoviska lekárničkou prvej pomoci, 
� dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách, 
� stav vykonávania odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a odstraňovania 

zistených nedostatkov, 
� iné fyzické nedostatky, 
� preventívnu protipožiarnu prehliadku v súlade s § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, kontrolu dokumentácie ochrany pred 
požiarmi a jej aktualizáciu. 
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7.2    Doprava, prevádzka služobných motorových vozidiel 
 
     Pri prevádzke služobných motorových vozidiel sa vodiči Horskej záchrannej služby v roku 2014 
riadili zákonmi a vyhláškami o premávke na pozemných komunikáciách, nariadeniami a pokynmi  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a internými Pokynmi riaditeľa Horskej záchrannej služby: 
 

� Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke služobných cestných vozidiel 
č. 68, čiastka 24 z 25. mája 2010, 

� Pokyn riaditeľa HZS č. 8/2005 zo 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových 
vozidiel a snehových skútrov pri pracovných cestách a používanie technických pracovných 
prostriedkov, 

� Pokyn riaditeľa HZS č. 1/2006  z 2. januára 2006, ktorým sa stanovujú podmienky pre 
zabezpečenie prevádzky služobných snehových skútrov a štvorkoliek v súlade s návodom na ich 
používanie,  

� Pokyn riaditeľa HZS č. 7/2007 z 3. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa HZS č. 
8/2005 zo 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových skútrov 
pri pracovných cestách a používanie technických pracovných prostriedkov, 

� Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 23/2008 zo dňa 2. mája 2008 o jednotnom   
označovaní motorových vozidiel Horskej záchrannej služby, 

� Pokyn riaditeľa HZS č. 32/2009  z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn riaditeľa č. 
8/2005 zo dňa 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových 
skútrov pri pracovných cestách a používaní technických pracovných prostriedkov, 

� Pokyn riaditeľa HZS č. 37/2009  z 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn riaditeľa 
č. 8/2005 zo dňa 7. septembra 2005 o prevádzke služobných motorových vozidiel a snehových 
skútrov pri pracovných cestách a používaní technických pracovných prostriedkov, 

� Pokyn riaditeľa HZS č. 2/2011 z 1. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa 
Horskej záchrannej služby č. 8/2005 zo dňa  7. septembra 2005, o prevádzke služobných 
motorových vozidiel a  snehových skútrov pri pracovných cestách a používaní technických 
pracovných prostriedkov, 

� Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 
 
 
 
7.2.1 Riadenie a zabezpečovanie úloh spojených s prevádzkou motorových   
             vozidiel 

 
     Odborný referent pre dopravu a poverení príslušníci zabezpečovali nasledovné úlohy: 

� celkovú organizáciu pri prevádzke autodopravy, 
� preberanie a odovzdávanie  služobných vozidiel, 
� vedenie evidencie a prehľad o rozdelení  služobných vozidiel jednotlivým organizačným 

zložkám a pracoviskám v súlade so stanoveným normatívnym počtom, 
� vedenie predpísanej písomnej dokumentácie spojenej s užívaním a  prevádzkou motorových 

vozidiel, 
� zabezpečovanie technickej spôsobilosti, údržbu a opravy prevádzkovaných služobných 

motorových vozidiel, 
� zabezpečovanie odbornej spôsobilosti vodičov služobných motorových vozidiel, 
� vedenie evidencie nehôd služobných motorových vozidiel,  
� predkladanie podkladov na likvidáciu vzniknutých škôd  na služobných motorových vozidlách, 
� vykonávanie ročnej inventarizácie služobných motorových vozidiel a zostatku pohonných hmôt 

v nádržiach služobných motorových vozidiel, 
� vykonávanie kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ustanovenej riaditeľom HZS. 
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     Každé služobné motorové vozidlo je pridelené  do trvalej starostlivosti poverenému príslušníkovi 
HZS alebo zamestnancovi na základe výpisu z kmeňovej knihy a  na základe dohody o zverení 
dopravného prostriedku, kde sú uvedené povinnosti zodpovedného vodiča, povinnosti služobného úradu 
/zamestnávateľa a zodpovednosť za škody spôsobené služobnému úradu/zamestnávateľovi.  
 
 
 
7.2.2    Služobné motorové vozidlá 
 
     Rozdelenie služobných motorových vozidiel je v súlade s potrebami  na zabezpečenie akcieschopnosti 
Horskej záchrannej služby  dopravnou technikou pre záchrannú činnosť v letnom aj v zimnom období 
a celkový chod HZS vzhľadom na jej členitosť a veľké vzdialenosti medzi jednotlivými organizačnými 
zložkami. 
 
 
 
7.2.3    Poistenie motorových vozidiel 
 
     Poistenie služobných motorových vozidiel za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel 
(povinné zmluvné poistenie) bolo v roku 2014 zabezpečené a uhradené Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky v súlade so zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Zmluva o poistení bola uzatvorená s poisťovňou 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  
     Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel bolo zabezpečené a uhradené nasledovne: 
 

� služobné motorové vozidlo VW Passat 3C/BKP,  PP-275 BJ, výdavky na poistné v roku 2014 -
564,04 €, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6536360191) 
od 26.2.2007, 

� služobné motorové vozidlo VW Transporter, PP-479 BV, výdavky na poistné v roku 2014 – 
597,10 €, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6549812628) 
od 28.11.2008, 

� služobné motorové vozidlo Nissan Navara, PP-371 BV, výdavky na poistné v roku 2014 – 
1548,89 €, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperativa poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 
6548309684) od 18.9.2008. 

 
     Havarijné poistenie je uzatvorené pre služobné motorové vozidlá, ktoré sú využívané pri 
zahraničných pracovných cestách.  
 
 
 
7.2.4    Technická spôsobilosť služobných motorových vozidiel 
 
     Poverení príslušníci HZS a zamestnanci zabezpečovali vykonávanie údržby služobných motorových 
vozidiel, dodržiavali lehoty technických kontrol a emisných kontrol v stanovených termínoch. Servisné 
prehliadky a opravy služobných motorových vozidiel sa vykonávali v autorizovaných servisných 
opravovniach v súlade s pokynmi výrobcu a podľa Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 24/2010 z 25. 
mája 2010 v určených Automobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR.  
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7.2.5 Dopravné nehody, škodové udalosti služobných motorových vozidiel 
 
     Postup pri hlásení, objasňovaní dopravných nehôd, ako aj ostatných nehôd, spôsob ich evidencie 
a likvidácie upravujú interné pokyny riaditeľa HZS. 
     V roku 2014 v Horskej záchrannej službe bolo evidovaných 8 prípadov škodových udalostí, z toho 3 
prípady zavinených škodových udalostí a 5 prípadov nezavinených škodových udalostí.  
     Pri dopravných nehodách a škodových udalostiach nedošlo k  zraneniu osôb, ani nebolo u  vodičov 
zistené požitie alkoholických nápojov.  
 
    
7.2.5.1   Dopravné nehody, škodové  udalosti – zavinené 
 
     V troch prípadoch zavinených dopravných nehôd vznikla celková skutočná škoda 482,83 €. Vo 
všetkých troch prípadoch skutočná škoda v celkovej výške 482,83 € bola predpísaná zodpovedným 
príslušníkom k náhrade podľa § 134aa  a § 134ae  ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. K 31.12.2014 škoda nebola uhradená, bola v lehote 
splatnosti v zmysle dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. 
 
 
7.2.5.2   Dopravné nehody, škodové udalosti – nezavinené 
 
     V jednom prípade nezavinenej dopravnej nehody vznikla škoda 1 076,20 €, čo predstavuje náklady na 
opravu poškodeného služobného motorového vozidla.  
     V jednom prípade nebola k 31.12.2014 vykonaná oprava poškodeného služobného motorového 
vozidla. Služobné motorové vozidlo bolo pojazdné a z dôvodu jeho vyťaženosti v oblastnom stredisku 
Malá Fatra, oprava bude realizovaná až začiatkom roka 2015. 
     V troch prípadoch bola náhrada škody uplatnená v poisťovni Kooperativa a.s., kde sú služobné 
motorové vozidlá havarijne poistené. Celková skutočná škoda stanovená v zmysle Pokynu generálneho 
riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 4/2014 o určení náhrady škody na majetku štátu 
bola 754,04 € a po likvidovaní nároku jednotlivých uplatnených škodových udalostí poisťovňa poukázala 
na príjmový účet HZS poistné plnenie vo výške 781,73 € (bez spoluúčasti). V dvoch prípadoch bola 
skutočná škoda uhradená v plnej výške, v jednom prípade vznikol rozdiel oproti poistnému plneniu vo 
výške 28,97 €. 
 
 
7.2.5.3   Dopravné nehody, škodové udalosti  - z roku 2013 
 
     Škodová udalosť – nezavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960008 
bola škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K 31.12.2013 bolo služobné motorové 
vozidlo v servise, jeho oprava nebola ukončená. Po vykonaní opravy služobného motorového vozidla 
bola v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 8/2010 
o určení náhrady škody na majetku štátu stanovená výška skutočnej škody 647,98 €.  Už na základe 
schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 20.1.2014 riaditeľom HZS skutočná  škoda nebola voči 
zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
     Škodová udalosť – zavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960007 
bola škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K 31.12.2013 bolo služobné motorové 
vozidlo v servise, nebola jeho oprava ukončená. Po vykonaní opravy služobného motorového vozidla 
bola v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 8/2010 
o určení náhrady škody na majetku štátu stanovená výška skutočnej škody 126,10 €. Už na základe 
schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 20.1.2014 riaditeľom HZS skutočná  škoda bola voči 
zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
     Škodová udalosť – zavinená dopravná nehoda, evidovaná v IIS SAP pod číslom ID: 201311960007 
bola škodovou komisiou dodatočne prejednaná dňa 30.12.2014. K určeniu skutočnej škody bolo potrebné 
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doplniť znalecký posudok. Znalec pre odbor Doprava – cestná a odvetvia určil znaleckým posudkom č. 
1/2014 skutočnú škodu vo výške 1 025,00 a fakturoval za jeho vypracovanie sumu 180,00 €. Už na 
základe schváleného návrhu škodovej komisie zo dňa 31.12.2013 bola skutočná škoda vo výške 1 205,00 
voči zodpovednému príslušníkovi uplatnená. 
 
 
 
7.2.6    Ústredná evidencia služobných motorových vozidiel 
 
     V roku 2014 boli do evidencie majetku HZS a do ústrednej evidencie služobných motorových 
vozidiel zaradené štyri snehové skútre, ktoré sme dostali bezodplatným prevodom správy majetku štátu. 
Vyradené neboli žiadne dopravné prostriedky.  

 
     Počet dopravných prostriedkov v roku 2014 bol v súlade so schváleným normatívom počtu 
automobilovej techniky zo dňa 19.12.2011.  
 

druh automobilovej techniky 
počet podľa 
schváleného 
normatívu 

skutočnosť 
k 

31.12.2014 
osobné vozidlo 43 42 
motocykel 40 38 
prípojné vozidlo 31 16 
nákladné vozidlo nad 3,5 t 1 0 

 
 
 
7.2.7   Evidencia služobných motorových vozidiel  
 
     V priebehu roka 2014 boli do evidencie majetku zaradené nasledovné motorové vozidlá a ich 
technické zhodnotenie: 
 

� Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatným prevodom správy majetku štátu 
v celkovej obstarávacej hodnote 111 482,98 – snežné skútre SKI-DOO Expedition V-1300 
a Bombardier SKI-DOO – 4 ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry (2 ks) a Veľká 
Fatra. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 9 951,98 € - technické zhodnotenie snežných 
skútrov (elektrohydraulická brzda a prídavné hroty pásov) – 4 ks pre oblastné strediská Vysoké 
Tatry, Nízke Tatry (2 ks) a Veľká Fatra. 

 
     V priebehu roka 2014 boli z evidencie majetku vyradené nasledovné motorové vozidlá: 
 

� Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe zmluvy 
o bezodplatnom prevode správy majetku štátu (uzatvorenej v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 
19 007,83 € - osobné motorové vozidlo Land Rover Defender 110 SW.  Majetok bol odpísaný, 
nemal zostatkovú hodnotu.  
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7.2.8    Odborná príprava vodičov - referentov HZS 
 
     V roku 2010 došlo k presunu kompetencií výkonu odbornej prípravy vodičov z výcvikového 
zariadenia Ministerstva vnútra SR na odborného referenta dopravy Horskej záchrannej služby podľa 
Pokynu SE-OMTZ-2-7/2010. Odborný referent dopravy sa v dňoch 24.-26.9.2014 zúčastnil odbornej 
prípravy inštruktorov s overením vedomostí pre výcvik vodičov služobných vozidiel Ministerstva vnútra 
SR.  
     Odborná príprava vodičov bola vykonaná v nasledovnom rozsahu: 

� základný kurz,  
� zdokonaľovacie odborné školenie,  
� základný špeciálny výcvik,  
� zácvik na snežný skúter. 

     Odborná príprava vodičov bola vykonaná v súlade s  Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 68/2010 a 
na základe žiadosti schválenej riaditeľom HZS. Účastníci odbornej prípravy splnili všetky podmienky na 
úspešné absolvovanie odbornej prípravy a stali sa držiteľmi služobných preukazov – povolení na riadenie 
služobných motorových vozidiel. 
  
     V roku 2014 absolvovalo zdokonaľovacie odborné školenie vodičov - 19 referentov a 32 referentov 
špecialistov. Zácvik na snežný skúter pred zimnou sezónou absolvovalo 119 príslušníkov HZS. 
     Horská záchranná služba vedie evidenciu vodičov - referentov a vydaných povolení na vedenie 
služobných cestných vozidiel.  
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7.3    Personálno-sociálna práca a platy 
 
     Personálno-sociálna oblasť ako aj mzdová agenda boli po technickej stránke v roku 2014 komplexne 
spracovávané prostredníctvom informačného systému SAP. 
 
 
 
7.3.1     Počet príslušníkov a zamestnancov 
 
     K 31. 12. 2014 bol počet príslušníkov HZS v štátnej službe vo fyzických osobách 131, z toho je 106 
odborne pripravených záchranárov. Priemerný evidenčný počet príslušníkov HZS prepočítaný za 
hodnotené obdobie je 127,9. 
     Počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vo fyzických osobách je k poslednému dňu 
sledovaného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na kratšie úväzky. Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za hodnotené obdobie je 7,8. 
 
     Každý príslušník HZS pred vstupom do služobného pomeru preukázal predpoklady pre vykonávanie 
štátnej služby podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov. Každý zamestnanec pred vstupom do pracovného pomeru preukázal predpoklady pre 
vykonávanie prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. 
 
     V roku 2014 došlo k vzniku služobného pomeru v dvoch prípadoch – od 1.12.2014 bol prijatý 1 
príslušník na Oblastné stredisko Nízke Tatry a 1 príslušník na Oblastné stredisko Veľká Fatra. Od 
1.11.2014 sa zvýšil aj počet operátorov na operačnom stredisku tiesňového volania v počte 1. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo celkovo prijatých 6 zamestnancov: 

� od 8.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko Vysoké Tatry na dobu určitú 
počas trvania práceneschopnosti aktuálnej zamestnankyne, ktorá nastúpila na PN dňa 7.1.2014 
s prognózou dlhodobého trvania PN, tento pracovný pomer k 31.12.2014 stále trvá; 

� od 1.1.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko  Nízke Tatry a 1 zamestnankyňa 
na Oblastné stredisko Slovenský raj;  

� od 23.1.2014 bol prijatý 1 zamestnanec na upratovacie práce v objekte Horskej záchrannej 
služby v Liptovskom Hrádku;  

� od 9.4.2014 do 9.6.2014 bola prijatá 1 zamestnankyňa na Oblastné stredisko Nízke Tatry na 
miesto pomocnej zamestnankyne, ktorá bola na dlhodobej PN od 11.2.2014 do 6.7.2014; 

� na to isté miesto bola prijatá 1 zamestnankyňa od 17.6.2014 do 6.7.2014, tieto pracovné pomery 
boli ukončené tak, ako je to uvedené v texte. 

 
     K ukončeniu služobného pomeru v roku 2014 v Horskej záchrannej službe nedošlo. 
 
     Z personálneho hľadiska Horskú záchrannú službu tvoria: 

� riaditeľ 
� zástupca riaditeľa 
� príslušníci vykonávajúci odbornú činnosť na riaditeľstve HZS a v Školiacom stredisku  
� príslušníci záchranári  
� príslušníci Školiaceho strediska 
� príslušníci Strediska lavínovej prevencie 
� príslušníci Operačného strediska tiesňového volania (ďalej len „OSTV“) 

 
     Okrem príslušníkov – záchranárov, príslušníkov Školiaceho strediska, príslušníkov Strediska 
lavínovej prevencie a príslušníkov OSTV sú z personálneho hľadiska súčasťou Horskej záchrannej 
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služby aj príslušníci vykonávajúci odborné činnosti na zabezpečenie chodu organizácie, ktorí plnia úlohy 
a vykonávajú činnosti na riaditeľstve HZS. 
     Riaditeľstvo HZS predstavuje odborný organizačný celok riaditeľa HZS pre plánovaciu, rozborovú a 
kontrolnú činnosť, prípravu dokumentov vzdelávania, preventívno-výchovnú činnosť, propagačnú 
činnosť, organizovanie styku s médiami, financovanie, hospodárenie s materiálom horskej záchrannej 
služby,   materiálne  vybavenie a technické zabezpečenie. 
     Na čele riaditeľstva je zástupca riaditeľa, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi HZS a zodpovedá za 
plnenie úloh, ktoré sú stanovené jednotlivým oddeleniam riaditeľstva. Príslušníci vykonávajú  činnosti 
a plnia úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy na týchto oddeleniach riaditeľstva HZS: 

• ekonomické, 
• prevádzkové, 
• právne,  
• personálno-sociálne. 
 

     Okrem príslušníkov vykonávajúcich štátnu službu tvoria z personálneho hľadiska HZS aj zamestnanci 
vykonávajúci prácu vo verejnom záujme, ktorých pracovná činnosť sa riadi zákonom č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ide o zamestnancov na pracovných 
pozíciách informátor, upratovačka, pomocný zamestnanec a lekár – garant Školiaceho strediska, ktorí 
vykonávajú pracovnú činnosť v strediskách, v závislosti od potrieb organizácie. 
  
     Počet príslušníkov a zamestnancov podľa pracovných zaradení  

pracovné zaradenie 
Počet príslušníkov HZS  
 stav k 31.12.2014 vo FO 

riaditeľ HZS 1 
zástupca riaditeľa  1 
mladší záchranár, záchranár, starší záchranár, záchranár expert – 
záchranná činnosť 

90 

záchranár špecialista – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace 
stredisko 

8 

riaditeľ oblastného strediska, Školiaceho strediska, Strediska 
lavínovej prevencie, Operačného strediska tiesňového volania 

9 

operátori – Operačné stredisko tiesňového volania 4 
manažér – vedúci oddelení na Riaditeľstve HZS 4 
odborní referenti Riaditeľstva HZS a Školiaceho strediska 14 
Spolu 131 

pracovné zaradenie 
Počet zamestnancov  

 stav k 31.12.2014 vo FO 
pomocný zamestnanec 5 
informátor 3 
lekár – garant školiaceho strediska 1 
upratovačka 5 
Spolu 14 
CELKOM 145 

 
 
     Na kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe 
v znení neskorších predpisov, ale aj všeobecne na zabezpečenie záchrannej, pátracej a preventívnej 
činnosti v horských oblastiach je jednou zo základných podmienok kvalitné personálne zabezpečenie. 
Činnosti v horských oblastiach vykonáva 90 záchranárov oblastných stredísk, 8 riaditeľov oblastných 
stredísk a 8 záchranárov - špecialistov Školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie. 
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      Počet príslušníkov vykonávajúcich záchrannú činnosť podľa oblastí pôsobenia 

Organizačná zložka Pôsobnosť 
Počet príslušníkov 

(záchranárov) 
Vysoké Tatry Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 26 
Nízke Tatry Nízke Tatry 24 
Západné Tatry Západné Tatry 12 
Malá Fatra Malá Fatra, Stredné Beskydy 13 
Veľká Fatra Veľká Fatra 12 
Slovenský raj Slovenský raj 9 
Školiace stredisko  5 
Stredisko lavínovej prevencie  5 
POLU  106 

 
 
 
7.3.2 Priemerný plat     
 
     S účinnosťou od 1.1.2008 upravuje pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie príslušníkov HZS zákon 
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákony č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
pri výkone práce vo verejnom záujme upravujú pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov vo 
výkone práce vo verejnom záujme. Odmeňovanie príslušníkov HZS a zamestnancov sa ďalej riadi 
internými pokynmi riaditeľa HZS a Kolektívnou zmluvou. 
   
     Priemerný služobný príjem príslušníkov HZS dosiahol v hodnotenom období sumu 1 082,37 € 
a priemerný plat zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme sumu 623,53 €. Uvedený 
priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny. 
     Porovnanie s predchádzajúcim hodnoteným obdobím je v nasledujúcej tabuľke. 
                                                                                                                                                                                                                             v EUR 

Ukazovateľ 
k 31.12.2013 k 31.12.2014 

príslušníci zamestnanci príslušníci zamestnanci 
priemerný plat bez odmien  1 026,97 629,91 1 082,37 623,53 

 
 
 
7.3.3     Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
 
     Popri plnení úloh vlastnými príslušníkmi a zamestnancami plnila organizácia určité špecifické úlohy 
aj zamestnancami na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti. Náklady na odmeny 
zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 9 892,20 € boli zúčtované na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to najmä na vykonávanie nasledovných 
špecifických úloh:  

� meteorologické merania, pozorovania snehových a lavínových podmienok, podávanie správ 
a popis výskytu lavín,  

� oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
� zdravotné zabezpečenie počas konania Majstrovstiev sveta juniorov v alpských disciplínach 

v Jasnej 26.02.2014 – 06.03.2014, po skončení pretekov vyhodnotenie štatistiky úrazovosti 
a následné vypracovanie analýzy ako podkladu možnej kandidatúry Slovenskej republiky za 
usporiadateľa Zimných olympijských hier, 

� psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej 
záchrannej služby na vykonávanie štátnej služby v Horskej záchrannej službe, 

� psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej 
záchrannej služby na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy, 

� psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do 
služobného pomeru v Horskej záchrannej službe, 
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� upratovanie priestorov Oblastného strediska Západné Tatry – Zverovka po rekonštrukcii budovy 
Horskej záchrannej služby. 

 
 
 
7.3.4     Špecifická zdravotná starostlivosť 
 
     Špecifická zdravotná starostlivosť sa vykonáva v súlade so zákonom č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, Nariadením Ministerstva vnútra SR č.150/2012 
o podrobnostiach poskytovania zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti  
v Policajnom zbore, v Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe a o zmene 
Nariadenia ministra vnútra SR č. 14/2003 o zdravotnej starostlivosti a o lekárskej posudkovej činnosti 
v Hasičskom a záchrannom zbore v znení Nariadenia ministra vnútra SR č.14/2004 a  Pokynom riaditeľa 
HZS č. 1/2013 zo dňa 10. januára 2013 o zdravotnej starostlivosti v Horskej záchrannej službe.  
 Horská záchranná služba je štátnou rozpočtovou organizáciou, preto výkony súvisiace so zdravotnou 
starostlivosťou a lekárskymi prehliadkami neboli zdravotníckymi zariadeniami patriacimi do pôsobnosti 
Ministerstva vnútra SR fakturované (Nemocnica Svätého Michala, a.s. Bratislava a Ústredná vojenská 
nemocnica v Ružomberku). 
 
 
      
7.3.5     Rekondičné pobyty 
 
     Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu príslušníkov HZS v súlade s § 161 zákona č. 
315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  
     V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia je 
Horská záchranná služba povinná zabezpečovať rekondičné pobyty vybraným príslušníkom HZS v trvaní 
14 dní nepretržite v kalendárnom roku, pričom na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa príslušník 
HZS, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov a spĺňa podmienky účasti na rekondičnom pobyte v zmysle § 161 zákona č. 315/2001 Z. z. 
v platnom znení. 
     V roku 2014 absolvovalo rekondičný pobyt 57 príslušníkov v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave 
Ministerstva vnútra SR Bystrá v Liptovskom Jáne. Z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov na 
pokrytie povinnosti zabezpečiť rekondičný pobyt pre oprávnených príslušníkov riaditeľ HZS príkazným 
listom rozhodol u príslušníkov s miestom pobytu v okolí Liptovského Jána o absolvovaní rekondičného 
pobytu ambulantným spôsobom. Celkové náklady na rekondičné pobyty pre 57 príslušníkov boli vo 
výške 20 482,00 €. 
 
 
 
7.3.6     Iná činnosť personálno-sociálneho oddelenia 
 
     Personálno-sociálne oddelenie na zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 315/2001 Z. z. 
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov plní aj tieto ďalšie úlohy: 
 

� plní úlohy osobného úradu vo veciach služobného pomeru príslušníkov a pracovného  pomeru  
zamestnancov  vykonávajúcich  práce   vo verejnom záujme, 

� vykonáva prijímacie konanie a všetky úkony súvisiace so vznikom služobného pomeru 
príslušníkov, vykonáva všetky úkony spojené so vznikom pracovného pomeru zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, spracúva štatistiku za služobný úrad, 

� vedie osobnú evidenciu príslušníkov a zamestnancov a zabezpečuje agendu s ňou spojenú, 
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� vykonáva činnosti súvisiace s prihlasovacou a odhlasovacou povinnosťou vyplývajúcou 
z predpisov o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, vykonáva štatistické 
výkazníctvo a predpísané evidencie, 

� plní úlohy útvaru sociálneho zabezpečenia pre príslušníkov (ďalej len „sociálne zabezpečenie“) 
podľa zákona č. 328/2002 Z. z., 

� rozhoduje o dávkach sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z., 
� spracováva podklady pre kontrolné orgány a stanoviská v rámci odvolacieho konania, 
� spracováva podklady pre nemocenské dávky a iné náhrady mzdy, 
� zabezpečuje odvody do fondov, 
� pripravuje podklady v oblasti sociálneho, nemocenského a zdravotného zabezpečenia príslušníkov 

a zamestnancov, 
� plní úlohy súvisiace s prípravou a organizačným zabezpečením služobného hodnotenia  

príslušníkov, 
� vydáva služobné preukazy príslušníkom zboru,  
� určuje jednotný rámec pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie príslušníkov služobného úradu a 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
� prešetruje a vybavuje podania príslušníkov vo veciach služobného pomeru a podania 

zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme, vo veciach zamestnaneckého pomeru,  
� realizuje návrhy na vyznamenania príslušníkov a zamestnancov,  
� realizuje návrhy na vymenovanie alebo povýšenie do hodnosti, 
� koordinuje činnosti súvisiace s psychologickou starostlivosťou príslušníkov  a zamestnancov,  
� zabezpečuje podľa osobitných predpisov spoluprácu s príslušným odborovým zväzom pri príprave 

a uzatváraní kolektívnych dohôd a kolektívnych zmlúv a zabezpečuje plnenie  záväzkov v oblasti 
sociálnej starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov,   

� koordinuje činnosti poradných odvolacích komisií v prípadoch, ak je odvolacím orgánom riaditeľ 
HZS, 

� koná vo veciach majetkových priznaní, 
� pripravuje pre riaditeľa služobné hodnotenie príslušníka, 
� plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnych a disciplinárnych opatrení. 
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7.4    Materiálno-technické zabezpečenie a evidencia majetku 
 
7.4.1     Materiálno-technické zabezpečenie 
 
     Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb sa v roku 2014 postupovalo v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Pokynom riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 8/2011 zo dňa 18.3.2011 v znení pokynov č. 12/2011 zo 
dňa 1.4.2011,  č. 19/2011 zo dňa 8.6.2011, č. 4/2012 zo dňa 23.1.2012 a  č. 17/2012 zo dňa 17.9.2012 o 
jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní a zadávaní podlimitných zákaziek  a v súlade s Metodickým 
usmernením Ministerstva vnútra SR č. SE-OVO-2011/000274004 zo dňa 25.3.2011, ďalej v súlade 
s Pokynom riaditeľa Horskej záchrannej služby č.11/2013 zo dňa 1.7.2013 a v súlade s Metodickým 
usmernením Ministerstva vnútra SR č. OVO2-2013/000177-092 zo dňa 28.06.2013 a ďalej v súlade s 
Nariadením Ministerstva vnútra SR čiastka 18 z 11.4.2007. 
      
     V priebehu hodnoteného obdobia boli formou súťaží uskutočnené nasledujúce obstarania: 
 

P. č. Názov zákazky 
Dátum realizácie 

zákazky 
Hodnota zákazky 

€ bez DPH 
Číslo registratúrneho 

záznamu 
Zákazky s nízkou hodnotou 
1. Čistiace potreby  25.02. 2014 14 170,00 HZS - 324/2014 
2. Kancelárske potreby 25.02.2014 15 110,00 HZS-  323/2014 
3. Pranie a čistenie prádla 24.03.2014 18 170,00 HZS-  419/2014 
4. Kancelársky záťažový koberec 16.04. 2014 1 376,67 HZS -534/2014 
5. Policový regál kovový 02.05. 2014 15 110,00 HZS- 595/2014 
6. Kompresor pre SLP 29.05. 2014 2 803,00 HZS- 703/2014 
7. Telekomunikačné služby 30.06.2014 9 996,80 HZS-833//2014 
8. Sane zvozné s transportnou dekou 28.07.2014 19 850,00 HZS-968/2014 
9. Poistenie dobrovoľných členov HZS 01.07. 2014 19 999,00 HZS-842/2014 
10. Pomôcky osobného zabezpečenia 14.08.2014 19 990,00 HZS-1043/2014 
11. Slučka samoistiaca 14.08.2014 18 990,00 HZS-1044/2014 
12. Bezpilotné snímkovanie 11.09.2014 590,00 HZS-1023/2014 
13. Analyzátor dychu 11.09.2014 1 522,87 HZS-1177/2014 
14. Topánky letné horolezecké 03.09.2014 17 578,00 HZS-1109/2014 
15. Defibrilátor 04.08.2014 19 750,00 HZS-1011/2014 
16. Prípojné transportné prostriedky 11.09.2014 19 990,00 HZS-1179/2014 
17. Transportné nosidlá s príslušenstvom 11.09.2014 19 990,00 HZS-1178/2014 
18. Zatepľovacia bunda pre príslušníkov 05.09.2014 19 990,00 HZS-1131/2014 
19. Horolezecké kladivo, horolezecký čakan 26.09.2014 19 890,00 HZS-1254/2014 
20. Lyžiarska prilba, lyžiarske okuliare 26.09.2014 19 890,00 HZS_1252/2014 
21. Termoprádlo pre príslušníkov 26.09.2014 19 980,00 HZS-1253/2014 
22. Prostriedky osobného zabezpečenia pre JZS 27.11.2014 19 000,00 HZS-1646/2014 
23. UPS záložný zdroj 27.11.2014 5 990,00 HZS-1645/2014 
24. Elektrohydraulická brzda 27.11.2014 19 890,00 HZS-1647/2014 
25. Tonery do tlačiarní 26.09.2014 16 890,00 HZS-1682/2014 
26. Antivírové licencie 02.12.2014 18 770,00 HZS-1699/2014 
27. Pásy skialpinistické 05.12.2014 19 882,00 HZS-1746/2014 
28. Lavínový set  05.12.2014 19 962,00 HZS-1747/2014 
29. Hrudný úväz 05.12.2014 4 882,00 HZS-1748/2014 
30. Nôž pre záchrannú činnosť v teréne 05.12.2014 5 616,43 HZS-1745/2014 
31. Zaisťovacie pomôcky 11.12. 2014 19 865,00 HZS-1808/2014 
32. Lano záťažové pracovné 11.12.2014 19 760,00 HZS-1807/2014 
33. Internetové pripojenie 11.12.2014 8 000,00 HZS-1809/2014 
34. Diskové pole  11.12.2014 3435,00 HZS-1811/2014 
35. Resuscitačná figurína 11.12.2014 1 890,00 HZS-1810/2014 
36. Sada náradia pre oblastné strediská  12.12.2014 19 996,00 HZS-1817/2014 
37. Set na servis lyží 17.12.2014 15 760,00 HZS-1866/2014 
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38. Hroty na snežné skútre 17.12.2014 9 890,00 HZS-1846/2014 
39. Lieky a špeciálny zdravotný materiál 22.12.2014 17 500,00 HZS-1895/2014 
Podlimitné zákazky 
1. Záchranná stanica Pieniny 27.05.2014 129 554,70 VVO 101/2014, 

9191 -IPP 
2. Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia 

a prístavba 
21.03.2014 164 945,00 VVO 57/2014, 39 

47 -WYP 
3. Obytný kontajner – ošetrovňa HZS 07.08.2014 15 574,00 VVO 153/2014, 

17 594 -WYT 

 
 
 
7.4.2      Evidencia majetku 
 
7.4.2.1 Zaradenie majetku 
 
     Majetok obstaraný z limitu bežných a kapitálových výdavkov a na základe zmlúv o prevode správy 
majetku štátu v priebehu roka 2014, zaradený do evidencie majetku,  je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

Druh majetku Obstarávacia cena v EUR 

013 - Software 0,00 

021 - Stavby  1 019 787,11 
022 - Samostatné hnuteľných veci a súbory   
hnuteľných vecí  171 051,83 

023 - Dopravné prostriedky  121 434,96 

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 0,00 

031 - Pozemky  0,00 

Spolu dlhodobý majetok 1 312 273,90 

Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok 301 262,35 

Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok 1 587,24 

Operatívna evidencia - vypožičaný majetok 40 670,74 

Operatívna evidencia - prenajatý majetok 0,00 

Spolu majetok v operatívnej evidencii 343 520,33 

Zvieratá  

CELKOM 1 655 794,23 

 
 
Stavby 

� Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 176 529,72 € - investičná akcia „Dom HZS 
Donovaly 504 – rekonštrukcia a prístavba“. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov 
Európskeho regionálneho fondu (85%) so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (15%) 
v rámci Regionálneho operačného programu. Čiastka 22 265,75 € bola uhradená z prostriedkov 
štátneho rozpočtu – z prideleného limitu na kapitálové výdavky. 

� Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 261 520,50 € - investičná akcia „Dom HZS 
Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba“. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov 
Európskeho regionálneho fondu (85%) so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (15%) 
v rámci Regionálneho operačného programu. Čiastka 30 104,67 € bola uhradená z prostriedkov 
štátneho rozpočtu – z prideleného limitu na kapitálové výdavky. Z toho technického zhodnotenie 
domu HZS Zverovka predstavuje 200 854,13 € a technické zhodnotenie garáží predstavuje 
60 666,37 €. 
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� Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 197 469,53 € - investičná akcia „Dom HZS 
Čingov – rekonštrukcia a prístavba“. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov Európskeho 
regionálneho fondu (85%) so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (15%) v rámci 
Regionálneho operačného programu. Čiastka 24 349,03 € bola uhradená z prostriedkov štátneho 
rozpočtu – z prideleného limitu na kapitálové výdavky. 

�  Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 353 673,96 € - investičná akcia „Dom HZS 
Starý Smokovec č. 23 – rekonštrukcia“. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov Európskeho 
regionálneho fondu (85%) so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (15%) v rámci 
Regionálneho operačného programu. Čiastka 75 981,85 € bola uhradená z prostriedkov štátneho 
rozpočtu – z prideleného limitu na kapitálové výdavky. 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 3 700,20 € - stožiar k AMS 
(ďalej len „automatická meteorologická stanica“) Snilovské sedlo. Majetok bol nadobudnutý 
z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 (kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS  
Rysy. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 (kód 
zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS  
Pod Klinom. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 
(kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS  
Pod Ďurkovou. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 
(kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 3 700,20 € - stožiar k AMS  
Krížna. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 (kód 
zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS  
Kosodrevina. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 
(kód zdroja 131D). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS  
Kačacia. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód 
zdroja 131D). 

 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

� Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 7 188,00 € - záložný zdroj UPS – 1 ks pre 
riaditeľstvo HZS. 

� Zaradenie majetku, v celkovej obstarávacej hodnote 3 612,00 € - diskové pole – 1 ks pre 
riaditeľstvo HZS. Majetok bol nadobudnutý čiastočne z prideleného limitu kapitálových 
výdavkov pre rok 2014 a čiastočne z refundovaných rozpočtových prostriedkov v rámci 
implementácie projektov ROP (kódy zdroja 11S1 a 11S2). 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 6 653,99 € - defibrilátor – 3 ks pre oblastné 
strediská Veľká Fatra (2 ks) a Malá Fatra (1 ks). 

� Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v obstarávacej hodnote 56 066,40 € - obytný kontajner (ošetrovňa) – 3 ks pre 
oblastné stredisko Nízke Tatry. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 3 051,60 € - vysokotlakový kompresor Benda MR-
100-E – 1 ks pre Stredisko lavínovej prevencie. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 11 200,00 € - zvozné sane za snežný skúter 
s dekou a ochranou pacienta – 2 ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry a Veľká Fatra. 
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� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 5 292,00 € - zvozné sane s dekou – 3 ks pre 
oblastné stredisko Vysoké Tatry.  

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 8 340,00 € - nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 
ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry a Malá Fatra. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 2 229,00 € - nosidlá jaskyniarske – 1 ks pre 
Školiace stredisko. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 1 827,44 € - analyzátor dychu ALCOTEST 7510 
Classic s príslušenstvom – 1 ks pre riaditeľstvo HZS. 

� Zaradenie majetku – v obstarávacej hodnote 9 220,20 € - technológia k AMS  Snilovské sedlo. 
Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 (kód zdroja 
131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia 
k AMS Rysy. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 
(kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia k AMS Pod 
Klinom. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 (kód 
zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia 
k AMS  Pod Ďurkovou. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov 
roku 2012 (kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 9 220,20 € - technológia 
k AMS Krížna. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2012 
(kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia 
k AMS Kosodrevina. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 
2012 (kód zdroja 131C). 

� Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia 
k AMS Kačacia. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 
2012 (kód zdroja 131C). 

 
Dopravné prostriedky 

� Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatným prevodom správy majetku štátu 
v celkovej obstarávacej hodnote 111 482,98 – snežné skútre SKI-DOO Expedition V-1300 
a Bombardier SKI-DOO – 4 ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry (2 ks) a Veľká 
Fatra. 

� Zaradenie majetku, ktorý bol  nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov 
pre rok 2014 v celkovej obstarávacej hodnote 9 951,98 € - technické zhodnotenie snežných 
skútrov (elektrohydraulická brzda a prídavné hroty pásov) – 4 ks pre oblastné strediská Vysoké 
Tatry, Nízke Tatry (2 ks) a Veľká Fatra. 

 
 
7.4.2.2 Vyradenie majetku 
 
     V priebehu roka 2014 bol majetok vyradený z evidencie majetku z dôvodu prebytočnosti, 
neupotrebiteľnosti, škodových udalostí a straty zverených predmetov. Prehľad o majetku vyradenom 
z evidencie uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
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Druh majetku Obstarávacia cena v EUR 
021 - Stavby  0,00 
022 - Samostatné hnuteľných veci a súbory 
hnuteľných vecí  15 933,06 
023 - Dopravné prostriedky  19 007,83 

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 5 068,96 

031 - Pozemky  0,00 

Spolu dlhodobý majetok 40 009,85 
Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok 191 766,72 
Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok 0,00 
Operatívna evidencia - vypožičaný majetok 33,00 

Operatívna evidencia - prenajatý majetok 673,10 

Spolu majetok v operatívnej evidencii 192 472,82 

Zvieratá  

CELKOM 232 482,67 
 
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 1 700,01 € - Alkoholtester Alco-senzon IV CM. Majetok bol odpísaný, 
nemal zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 3 543,22 € - frankovací stroj Pitney Bowes E501/B99E. Majetok bol 
odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v celkovej obstarávacej hodnote 1 172,81 € - UTP kabeláž ku PC (7 ks) – počítačová sieť. 
Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v celkovej obstarávacej hodnote 3 259,77 € - PC IBM ThinkCentre S50 (3 ks). Majetok bol 
odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 350,53 € - videorekordér TOSHIBA. Majetok bol odpísaný, nemal 
zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 1 273,05 € - PC IBM NetVista A22. Majetok bol odpísaný, nemal 
zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 1 316,17 € - notebook IBM Lenovo. Majetok bol odpísaný, nemal 
zostatkovú hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 2 279,66 € - nosidlá UT 2000. Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú 
hodnotu. 

� Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti 
v obstarávacej hodnote 1 037,84 € - ručná rádiostanica Motorola GP 360. Majetok bol odpísaný, 
nemal zostatkovú hodnotu. 

 
Dopravné prostriedky 

� Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe zmluvy 
o bezodplatnom prevode správy majetku štátu (uzatvorenej v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 
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19 007,83 € - osobné motorové vozidlo Land Rover Defender 110 SW.  Majetok bol odpísaný, 
nemal zostatkovú hodnotu.  

 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 

� Vyradenie drobného dlhodobého majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o neupotrebiteľnosti  
v celkovej hodnote 5 068,96 €. Majetok nemal zostatkovú hodnotu. 

 
Predmety operatívnej evidencie - hmotný majetok 

� Vyradenie predmetov operatívnej evidencie na základe návrhov vyraďovacej komisie pre 
neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 190 439,- €. 

� Vyradenie z dôvodu škodových udalosti, straty a nevrátenia zverených predmetov v celkovej 
hodnote 1 327,72 €. 
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7.5    Činnosť právnika 
 

Činnosť právnika Horskej záchrannej služby bola v priebehu roka 2014 zameraná na: 
 

� pripomienkové konanie: 
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o inšpekcii práce v rezorte Ministerstva vnútra SR  
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o evidencii úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb 

z povolania a havárií technických zariadení 
- civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok, správny súdny poriadok  
- návrh Plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra SR na rok 2015  
- zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe  
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o vykonávaní operatívnych kontrol  
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o hotovostných finančných prostriedkoch v 

krízových situáciách 
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva 

vnútra SR č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte Ministerstva vnútra SR  
- návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR  o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov 

na poistné na verejné poistenie 
- návrh rozkazu ministra vnútra SR, ktorým sa vydáva stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci Ministerstva vnútra SR do roku 2020 
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o evidencii úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb 

z povolania a havárií technických zariadení  
� príprava Kolektívnej zmluvy na rok 2015,  
� príprava novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, 
� príprava podkladov pre kontroly vykonávané Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 
- príprava dokladov a podkladov, 
- príprava písomných vyjadrení v súlade s požiadavkami kontroly, 
- vypracovanie stanovísk k správam o výsledku kontroly, 
- príprava opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
- vypracovanie správy o splnení prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 

� vybavovanie sťažností, 
� poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 
� predkladanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 
� riešenie sťažností osôb, ktorým bola poskytnutá a vyúčtovaná záchranná činnosť, 
� súdne spory, 
� poistenie majetku Horskej záchrannej služby, 
� zmluvné vzťahy – príprava, pripomienkovanie zmlúv (zmluvy kúpne, nájomné, , darovacie, 

o prevode správy hnuteľného/nehnuteľného majetku štátu, o zriadení vecného bremena, 
o spolupráci, lyžiarske, poistné, kolektívna zmluva, kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pod.), 

� príprava interných aktov riadenia, 
� právne poradenstvo, 
� vedenie registra zmlúv, 
� zasadanie v škodovej komisii, 
� zasadanie v disciplinárnej komisii. 
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7.6    Investičná výstavba 
 
 
7.6.1  Investičná akcia -  Dom HZS Donovaly, rekonštrukcia a prístavba 
 

RI:             21156  
Názov stavby:     HZS Donovaly, rekonštrukcia a prístavba 
Miesto stavby:    Donovaly, okres Banská Bystrica 

 
     Dňa  30.6.2008 bol zhotoviteľom  A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie Poprad, ukončený 
realizačný projekt stavby. Dňa 21.08.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-283-7/OSNMIV-2008 stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.09.2008. Kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce 
realizované do 31.12.2008 predstavovali čiastku  7 955,12 € (239 656,00 Sk).  
     Dňa 7.4.2010  Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-OSNMIV-135-011/2010 rozhodnutie o predĺžení stavebného 
povolenia , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 30.4.2010.    
       Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016001 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011 Verejné 
obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na stavbe sa predpokladá na 
jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. 
     V rokoch 2009, 2010, 2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové 
prostriedky.  
     K 31.12.2012 Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR ešte neukončil 
obstaranie zhotoviteľa stavby. K podpisu dodatku  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení 
a schválení všetkých obstaraní hlavných a podporných aktivít projektu. 
     Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie hnuteľného a nehnuteľného 
majetku Ministerstva vnútra SR vydal dňa 20.8.2012 rozhodnutie č. SE-OSNMIV-SU-84-014/2012 
o predĺžení stavebného povolenia ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 17.9.2012.      
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.  
     K 31.12.2013  Odbor verejného obstarávania SE MV SR ešte neobstaral zhotoviteľa stavby. 
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Z rozpočtu na rok 2013 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka na autorský dozor 
projektanta 3 651,00 €  (podpoložka 716) a na stavebné práce13 258,00 € (podpoložka 717002).  
     Dňa 24.1.2014 bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané stavenisko, následne boli začaté stavebné práce. 
Dňa 30.1.2014 Horská záchranná služba uzavrela dodatok č.1 k Zmluve o dielo I-1/2008 na autorský 
dozor s A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie Poprad, ktorý bol ďalej upravený dodatkom č.2 zo 
dňa 28.05.2014. V priebehu realizácie vznikli nevyhnutné práce naviac a niektoré práce nebolo nutné 
realizovať. Tieto práce boli riešené dodatkom č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby zo dňa 
8.7.2014. Stavebné práce boli ukončené dňa 13.5.2014 a v zmysle zmluvy o dielo prevzaté preberacím 
protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č. HZS-PRO-710/2014 so začatím preberania 
dňa 29.5.2014 a ukončením dňa 20.6.2014. Práce naviac boli prevzaté preberacím protokolom 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č. HZS-PRO-801/2014, s ukončením prevzatia dňa 
11.07.2014.  
     Kolaudačné konanie bolo začaté dňa 8.8.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností 
OSNMIV SHNM Ministerstva vnútra SR kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-48-
18/2014 zo dňa 12.08.2014 povolilo užívanie stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňom 4.9.2014 a týmto dňom bola investičná akcia zaradená do majetku.  
     Listom č.p. HZS-PRO-1333/2014 zo dňa 10.10.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
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     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 2 100,00 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716),  91 369,51 € (položka 717002) a 10 364,09 € (položka 
717003) na realizáciu stavby. 
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Veľká Fatra - Donovaly“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
64 760,86 € (položky 717002, 717003). 
 
 Obstarávacie náklady stavby                                                                                                                         v EUR 

Pol. Názov položky 
Náklady  
bez DPH 

DPH 
Náklady  
s DPH 

a) príprava stavby – verejnej práce (716) 8 769,33 1 265,88 10 035,21 
b) stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia) 
z toho :   
 SO01 Dom HZS (717002) 
 SO02 Obvodová drenáž a spevnené plochy (717002) 
 SO03 Elektrická prípojka (717002) 
 SO04 Prístavba (717003) 

135 898,16 
 
 

94 898,72 
8 204,41 

871,15 
31 923,88 

27 179,63 
 
 

18 979,74 
1 640,88 

174,23 
6 384,78 

163 077,79 
 
 

113 878,46 
9 845,29 
1 045,38 

38 308,66  
c) technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia)  

                   0,00 
 

             0,00 
 
                    

0,00 
d) zariadenie staveniska 2 847,27 569,45 3 416,72 
e) predpokladané vyvolané investície    
f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy a pod. 0,00 0,00 0,00 
g) rozpočtová rezerva(8% až 12%) 0,00 0,00 0,00 
h) iné investície 0,00 0,00 0,00 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 147 514,76 29 014,96 176 529,72 
  
 

Obstarávacie náklady stavby EK názov  EK suma v EUR 

uhradené z prostriedkov  MV SR 716 prípravná a projektová dokumentácia 10 035,21 

  717002 rekonštrukcia a modernizácia 91 369,54 

  717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 10 364,11 

Spolu     111 768,86 

uhradené z prostriedkov EFRR a ŠR 717002 rekonštrukcia a modernizácia 35 996,93 

v pomere 85% a 15% 717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 28 763,93 

Spolu     64 760,86 

Celkom     176 529,72 
EK – ekonomická klasifikácia 
EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 
ŠR – štátny rozpočet 

 
 
                          
7.6.2  Investičná akcia -  Dom HZS Starý Smokovec č.23, rekonštrukcia 
 

RI:                       21157 
Názov stavby:     Dom HZS Starý Smokovec č.23 
Miesto stavby:    Starý Smokovec č.23, okres Poprad 

 
     Dňa  31.10.2008 bol zhotoviteľom  AAaD s.r.o. Svit ukončený realizačný projekt stavby vrátane 
vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Dňa 5.11.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-347-3/OSNMIV-
2008 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.11.2008. Kapitálové výdavky na 
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prípravné a projektové práce realizované do 31.12.2008 predstavujú čiastku 12 288,69 € (370 209,00 
Sk). 
     Dňa 8.4.2010  Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-OSNMIV-95-005/2010 rozhodnutie o predĺžení stavebného 
povolenia , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 30.4.2010.    
      Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022015901 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor verejného obstarávania 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená dňa 30.09.2011 Verejné 
obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na stavbe sa predpokladá na 
jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013.   
     V rokoch 2009, 2010 a 2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové 
prostriedky. 
     V prvom polroku hodnoteného obdobia Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR obstaral zhotoviteľa stavby. Zmluvu so zhotoviteľom stavby podpísal generálny 
riaditeľ Sekcie ekonomiky dňa 23.10.2012. V súčasnosti prebiehajú obstarania podporných aktivít 
projektu. K podpisu dodatku  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení a schválení všetkých obstaraní 
hlavných a podporných aktivít projektu.              
     Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie hnuteľného a nehnuteľného 
majetku Ministerstva vnútra SR vydal dňa 20.8.2012 rozhodnutie č. SE-OSNMIV-SU-50-008/2012 
o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť  17.9.2012.      
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 31 793,00 € (podpoložka 717002) sme navrhli 
presunúť do rozpočtového roka 2013 na neoprávnené výdavky. Pre rok 2013 bola rozpočtovaná s kódom 
zdroja 111 čiastka 31 517,00 € ( položka 717002). 
    Dňom 13.5.2013 zhotoviteľ stavby zahájil práce na stavenisku. Horská záchranná služba listom č. 
HZS-PRO-941/2013 zo dňa 29.05.2013 oznámila na Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej 
výstavby SHNM MV SR, že priebežne vznikajú práce naviac oproti rozpočtu projektu „Posilnenie 
horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry – St. Smokovec“. 
Zdôvodnenie  prác naviac k Dodatku č.1 k zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby zaslala Horská 
záchranná služba listom č. HZS-PRO-1051/2013 zo dňa 16.06.2013 na  OSNMIV SHNM MVSR. 
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo bol podpísaný dňa 11.11.2013. Dňa 25.9.2013 bol podpísaný dodatok k 
 Zmluve o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Vznik ďalších prác naviac a nevykonaných prác bolo doriešené podpisom dodatku č.2 k Zmluve o dielo 
zo dňa 30.12.2013. Realizácia stavby bola ukončená preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce č. HZS-PRO-2403/2013. 
     V roku 2013 bolo preinvestovaných  celkom 40 734,99 € z rozpočtu na rok 2013 a z prevedených 
rozpočtových prostriedkov z roku 2012 (podpoložka 717002). 
     V roku 2013 na základe Žiadosti o platbu č. 1 v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS 
Vysoké Tatry – St. Smokovec“ uhradilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čiastku 
217 482,01 € (položka 717002) a čiastku 7 326,47 € ( položka 717003). 
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 3 618,00 € na 
autorský dozor (podpoložka 716) a 22 575,01 € na rekonštrukciu (podpoložka 717002). 

                      
     Kolaudačné konanie bolo začaté dňa 27.02.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných 
činností OSNMIV Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR kolaudačným 
rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-23-16/2014 zo dňa 13.3.2014 povolilo užívanie stavby. 
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 04.04.2014 a týmto dňom bola investičná akcia 
zaradená do majetku. 
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     Listom č.p. HZS-PRO-675/2014 zo dňa 21.5.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 3 618,00 na 
autorský dozor projektanta (položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia) a 19 340,22 € na 
realizáciu stavby – prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte projektu (položka 717002- realizácia 
stavby).  
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie a modernizácie OS HZS Vysoké Tatry 
– St. Smokovec“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka  
53 854,55 € (položka 717002).  
 
Obstarávacie náklady stavby                                                                                                                v EUR 

Pol. Názov položky 
Náklady  
bez DPH 

DPH 
Náklady  
s DPH 

a) príprava stavby – verejnej práce (716) 13 944,63 1 962,06 15 906,69 
b) stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia) 
z toho :   
 SO01 Dom HZS (717002) 
 SO02 Prístrešok   (717003) 

263 368,44 
 
 

257 263,05 
6 105,39 

52 673,69 
 
 

51 452,61 
1 221,08 

316 042,13 
 
 

308 715,66 
 7 326,47 

c) technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia) 
SO01- PS01 Náhradný zdroj (717002) 

 
12 609,15 

 
2 521,83 

 
15 130,98 

d) zariadenie staveniska 5 495,13 1 099,03 6 594,16 
e) predpokladané vyvolané investície    
f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy a pod.    
g) Rozpočtová rezerva(8% až 12%)    
h) iné investície    

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 295 417,35 58 256,61 353 673,96 

 
 
Obstarávacie náklady stavby EK názov  EK suma v EUR 

uhradené z prostriedkov MV SR 716 prípravná a projektová dokumentácia 15 906,69 

  717002 rekonštrukcia a modernizácia 60 075,21 

Spolu     75 981,90 

uhradené z prostriedkov EFRR a ŠR 717002 rekonštrukcia a modernizácia 270 365,59 

v pomere 85% a 15% 717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 7 326,47 

Spolu     277 692,06 

Celkom     353 673,96 

 
 
             
7.6.3  Investičná akcia – Dom HZS Čingov č. 26   
                                          rekonštrukcia a prístavba 
 

RI:                       21111 
Názov stavby:     Dom HZS Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba 
Miesto stavby:    Čingov č. 26, Spišské Tomášovce 

 
     V októbri 2009 bol projektantom ARCH PROJEKT, Hraničná 8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Obec Spišské Tomášovce ako stavebný úrad vydal dňa 22.12.2009 pod číslom: 
979/2009 územné rozhodnutie. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 
2009 predstavujú čiastku 13 274,83 €. V súvislosti s investičnou akciou bol dňa 28.10.2009 povolený 
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vklad pozemkov p.č. 709/13 a 704/14 do katastra nehnuteľností. Náklady na odkúpenie pozemkov 
predstavovali 17 659,92 €. 
     Dňa 4.1.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-21-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 1.2.2010. V súvislosti s investičnou akciou bolo v r.2010 čerpaných 200,00 € 
a v roku 2011 bolo čerpaných 3 492,81 €  na nákup pozemkov parc. č. 703/3 a 703/4, ktoré sú pod a pri 
objekte. V roku 2012 bude pokračovať odkupovanie pozemku pred objektom a prístavbou garáží.         
       Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022015801 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená 
dňa 30.09.2011 Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby sa začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na 
stavbe sa predpokladá na jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. Dňa 12.10.2011  
Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR 
vydal pod č. p.: SE-OSNMIV- SU-56-004/2011 rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia , ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňom 2.11.2011. 
     Kapitálové výdavky na odkúpenie pozemkov v roku 2011:    3 492,81 € 
     V priebehu roka 2012 pokračovali prípravy k  odkúpeniu pozemku pred objektom a prístavbou garáží. 
V tomto období sa vyjadrovali dotknuté orgány k trvalému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcie 
lesov a bola zaslaná žiadosť o vyňatie na Obvodný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi. Rozhodnutie OLÚ č. 
2012/00196 o vyňatí nadobudlo právoplatnosť  dňa 20.8.2012. Kúpna zmluva č. 97/2012 zo dňa 7.8.2012 
bola zaslaná s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností dňa 3.9.2012. Vklad pozemku do katastra 
nehnuteľností bol povolený dňa  22.10.2012.   
     Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR obstaral zhotoviteľa stavby. 
K 31.12.2012 nebola zmluva so zhotoviteľom ešte podpísaná, k podpisu dôjde po schválení 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
     K podpisu dodatku  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení a schválení všetkých obstaraní 
hlavných a podporných aktivít projektu. 
     V roku 2012  bolo na uvedenú investičnú akciu čerpaných 11 422,28 € na odkúpenie pozemku 
(rozpočtová podpoložka 711001). 
     Dňa 13.5.2013 Ministerstvo vnútra SR podpísalo Zmluvu o dielo č. OVO1-2013/000157-18 so 
zhotoviteľom stavby ROKOgips s.r.o. Prievidza. Dňa 30.5.2013, v zmysle Zmluvy o dielo Horská 
záchranná služba odovzdala zhotoviteľovi stavby stavenisko. V priebehu výstavby vznikali práce naviac 
a niektoré práce a dodávky sa nebudú realizovať, budú riešené dodatkom k Zmluve o dielo so 
zhotoviteľom stavby. 
     V roku 2013 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  51 895,57 € 
(podpoložka 717003). 
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 1 662,86 € na 
autorský dozor projektanta (podpoložka 716), 2 000,00 € na stavebné práce (podpoložka 717002) a      
19 959,84 € na prístavbu (podpoložka 717003).            
 
     Realizácia stavby bola v zmysle zmluvy o dielo ukončená preberacím protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č. HZS-PRO-383/2014 zo dňa 28.3.2014. Dňa 5.5.2014 bol podpísaný Dodatok 
č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Naviac práce a nevykonané práce boli riešené Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo so 
zhotoviteľom stavby ROKOgips s.r.o. Prievidza.  Naviac práce boli prevzaté protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č.p.  HZS-PRO-653/2014 zo dňa 19.5.2014. 
     Kolaudačné konanie stavby bolo na základe oznámenia Odboru správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR č.p. SHNM-OSNMIV-SU-20-7/2014 zo dňa 
28.5.2014 začaté dňa 17.6.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností OSNMIV SHNM 
Ministerstva vnútra SR kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-20-10/2014 zo dňa 
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11.07.2014 povolilo užívanie stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 
11.08.2014 a týmto dňom bola investičná akcia zaradená do majetku. 
     Listom č.p. HZS-PRO-1181/2014 zo dňa 12.9.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 1 662,86 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716),  1 998,18 € (položka 717002) a 7 413,16 € (položka 717003) 
na realizáciu stavby. 
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Slovenský raj - Čingov“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
121 224,93 € (položky 717002, 717003). 
 
Obstarávacie náklady stavby                                                                                                               v EUR 

Pol. Názov položky 
Náklady  
bez DPH 

DPH 
Náklady  
s DPH 

a) príprava stavby – verejnej práce (716) 12 548,70 1 388,99 14 937,69 
b) stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia) 
z toho :   
 SO01 Dom HZS (717002) 
 SO02 Prístavba   (717003) 
 SO03 Spevnená plocha (717003) 

147 228,91 
 
 

17 247,05 
115 981,97 

13 999,89 

29 445,78 
 
 

3 449,41 
23 196,39 
2 799,98 

176 674,69 
 
 

20 696,46 
 139 178,36 

16 799,87 
c) technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia) 

0,00 0,00 0,00 

d) zariadenie staveniska 4 880,96 976,19 5 857,15 
e) predpokladané vyvolané investície    
f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy a pod. 15 085,99 29,10 15 115,09  
g) Rozpočtová rezerva(8% až 12%)    
h) iné investície    

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 179 643,93 32 940,69 212 584,62 
 
 

Obstarávacie náklady stavby EK názov  EK  suma v EUR 

uhradené z prostriedkov MV SR 716 prípravná a projektová dokumentácia 14 937,69 

  717002 rekonštrukcia a modernizácia 1 998,18 

  717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 7 413,16 

  711001 nákup pozemkov 15 115,09 

Spolu     39 464,12 

uhradené z prostriedkov EFRR a ŠR 717002 rekonštrukcia a modernizácia 19 388,17 

v pomere 85% a 15% 717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 153 732,33 

Spolu     173 120,50 

Celkom     212 584,62 
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7.6.4  Investičná akcia -  Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a 
                                          nadstavba 
 
          RI:                      21110 
          Názov stavby:    Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a  nadstavba 

Miesto stavby:   Zverovka 374, Zuberec 
 

     V decembri 2009 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt 
stavby pre realizáciu. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2009 
predstavovali 13 280,00 €. 
     Dňa 19.3.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-280-2/OSNMIV-2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 16.4.2010. V  súvislosti s investičnou akciou bolo v r.2010 vynaložených 57,00 € 
a v roku 2011  vynaložených 78,00 € na nákup pozemku p.č. 1612/16 (kúpa tohto pozemku je ukončená). 
Stále prebiehajú jednania so SSE-Distribúcia a.s. ohľadom odkúpenia pozemkov p.č. 1612/7, 1612/10, 
1612/12. Po odsúhlasení odpredaja predstavenstvom SSE-Distribúcia a.s., predávajúci zašle návrh 
kúpnopredajnej zmluvy. 
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016101 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená 
dňa 30.09.2011 Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na 
stavbe sa predpokladá na jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. 
     V prvom polroku 2012 Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR 
obstaral zhotoviteľa stavby. Zmluvu so zhotoviteľom stavby podpísal generálny riaditeľ Sekcie 
ekonomiky dňa 23.10.2012. V súčasnosti prebiehajú obstarania podporných aktivít projektu. K podpisu 
dodatku zmluvy s Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po predložení 
a schválení všetkých obstaraní hlavných a podporných aktivít projektu. 
     Dňa 1.6.2012, po jednaniach a odsúhlasení predstavenstvom SSE - Distribúcia a.s., bol HZS doručený 
návrh  kúpnej zmluvy na odkúpenie  pozemkov parc. čís. 1612/7, 1612/10, 1612/12 pod domom HZS, 
garážami a pred garážami. Kúpna zmluva č.83/2012 bola podpísaná dňa 24.7.2012. Návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností podala SSE - Distribúcia a.s. dňa 24.8.2012,  vklad bol povolený dňa  30.10.2012.   
     V roku 2012  bolo na uvedenú investičnú akciu čerpaných  2 664,00 € na odkúpenie pozemku 
(rozpočtová podpoložka 711001). 
     Listom č. SHNM-OSNMIV-SU-67-005/2013 zo dňa 18.4.2013 určil stavebný úrad lehotu na 
dokončenie stavby do 12/2015. Dňom 18.6.2013 zhotoviteľ stavby zahájil práce na stavenisku. 
V priebehu výstavby vznikali práce naviac a niektoré práce a dodávky sa nebudú realizovať, budú 
riešené dodatkom k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby. Práce na stavbe boli v zmysle Zmluvy 
o dielo ukončené v novembri 2013. 
     V roku 2013 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  50 172,43 €.  
     Ďalej bolo z rozpočtu na rok 2013 presunutých do nasledujúceho rozpočtového roka 1 963,30 € na 
autorský dozor projektanta (podpoložka 716) a  42 371,00 € na stavebné práce (podpoložka 717002).        

 
     Dňa 11.3.2014.2014 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Naviac práce a nevykonané práce 
boli riešené Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby DÚHA a.s. Prešov zo dňa 
11.4.2014. Naviac práce boli prevzaté protokolom  o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č.p. HZS-PRO-
653/2014 zo dňa  29.4.2014. Dňa 28.5.2014 Horská záchranná služba uzavrela Dodatok č. 2 k Zmluve 
o dielo na autorský dozor s A.G.M.T. projektovo-inžinierske združenie. 
     Kolaudačné konanie stavby bolo na základe oznámenia Odboru správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM MV SR č.p. SHNM-OSNMIV-SU-40-7/2014 zo dňa 17.03.2014  začaté 
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dňa 4.4.2014. Oddelenie stavebného poriadku a odborných činností Ministerstva vnútra SR   
kolaudačným rozhodnutím č.p. SHMH-OSNMIV-SU-40-11/2014 zo dňa 15.5.2014 povolilo užívanie 
stavby. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2014 a týmto dňom bola investičná 
akcia zaradená do majetku.  
     Listom č.p. HZS-PRO-912/2014 zo dňa 14.7.2014 bolo na Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR zaslané „Záverečné hodnotenie dokončenej stavby 
- verejnej práce“. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 1 636,08 € na 
autorský dozor projektanta (položka 716) a 15 470,88 € na realizáciu prác naviac (položka 717002).  
     Na základe Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
„Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS 
Západné Tatry – Zverovka“ bola uhradená z prostriedkov EFRR vrátane spolufinancovania so ŠR čiastka 
180 961,11 € (položka 717002).  
 
Obstarávacie náklady stavby                                                                                                v EUR 

Pol. Názov položky 
Náklady  
bez DPH 

DPH 
Náklady  
s DPH 

a) príprava stavby – verejnej práce (716) 12 795,74 2 120,34 14 916,08 
b) stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia) 
z toho :   
 SO01 Dom HZS (717002) 
 SO02 Garáže  (717002) 
 
 

205 503,68 
 
 

157 831,85 
47 671,83 

 
 

41 100,74 
 
 

31 566,37 
9 534,37 

246 604,42 
 
 

189 398,22 
 57 206,20 

c) technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia) 
 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

d) zariadenie staveniska 0,00 0,00 0,00 
e) predpokladané vyvolané investície    
f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy a pod. 2 353,00 446,00 2 799,00 
g) Rozpočtová rezerva(8% až 12%) 0,00 0,00 0,00 
h) iné investície 0,00 0,00 0,00 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 220 652,42 43 667,08 264 319,50 

 
 

Obstarávacie náklady stavby EK názov  EK suma v EUR 

uhradené z prostriedkov MV SR 716 prípravná a projektová dokumentácia 14 916,08 

  717002 rekonštrukcia a modernizácia 15 470,88 

  711001 nákup pozemkov 2 799,00 

Spolu     33 185,96 

uhradené z prostriedkov EFRR a ŠR 717002 rekonštrukcia a modernizácia 231 133,54 

Spolu     231 133,54 

Celkom     264 319,50 
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7.6.5  Investičná akcia -  Dom HS Jasná – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba 
            
         RI:                    25394                 
          Názov stavby:    Dom HS – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba 

Miesto stavby:   Demänovská Dolina č.83 
 
     V máji 2010 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt stavby 
pre realizáciu.  Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010 predstavovali 
22 532,25 €.  
     Dňa 31.5.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-OSNMIV-323-002/2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 3.6.2010.  
    Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016301 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená 
dňa 30.09.2011 Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na 
stavbe sa predpokladá na jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. 
     V roku 2011  neboli na uvedené investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.  
     Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR ešte neobstaral zhotoviteľa 
stavby. K podpisu zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR môže dôjsť až po 
predložení a schválení všetkých obstaraní hlavných a podporných aktivít projektu. 
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     K 31.12.2013 nebola  podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby. Listom č.p. HZS-PRO-679/2013 zo 
dňa 12.04.2013 požiadala Horská záchranná služba Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR o predĺženie 
stavebného povolenia. Stavebný úrad listom č.SHNM-OSNMIV-SU-73-13/2013 zo dňa 18.4.2013 
rozhodol o jeho predĺžení. Voči tomuto rozhodnutiu podal rozklad spolumajiteľ objektu Horská služba so 
sídlom Dom Horskej služby Jasná, Demänovská dolina (pred zmenou názvu a sídla – Horská služba na 
Slovensku, Dom Horskej služby Tále). Preto rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia nie je 
právoplatné. Platnosť stavebného povolenia č.p. SE-OSNMIV-323-002/2010 je daná  začať stavbu do 
troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, to je do 3.6.2013. Na základe uvedeného Minister vnútra 
SR rozhodnutím č. KM-OLVS-64-02/2013 zo dňa 18.7.2013 zrušil rozhodnutie o predĺžení stavebného 
povolenia. 
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Na základe Dohody o urovnaní zo dňa 17.12.2013 medzi účastníkmi Horskou službou, občianske 
združenie a Horskou záchrannou službou bol dňa 30.5.2014 objekt Dom  HS Jasná s. č. 83, Demänovská 
dolina odovzdaný protokolom o fyzickom odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku. Investičná akcia 
sa už nebude realizovať. 
     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Počas realizácie investičnej akcie od roku 2010 do 31.12. 2014  bolo preinvestovaných  22 532,25 €, 
a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu (položka 716 –  prípravná a projektová dokumentácia). 
Uvedená čiastka bola zúčtovaná do nákladov organizácie ako zmarená investícia. 
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7.6.6  Investičná akcia -  Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia 
                                           
          RI:                      25396 
          Názov stavby:    Záchranná stanica Čertovica – rekonštrukcia 

Miesto stavby:   Vyšná Boca č. 263 
 
     V máji 2010 bol projektantom A.G.M.T, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad vypracovaný projekt stavby 
pre realizáciu.  Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v roku 2010 predstavovali 
10 282,38 €.  
     Dňa 25.5.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky 
Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-OSNMIV-318-002/2010 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 27.5.2010.  
     Vo februári 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán ROP, 
rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dňa 20.06.2011 sme na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali vyžiadané podklady potrebné k podpisu zmluvy. 
     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022016201 bola podpísaná dňa 
28.09.2011. Požiadavka na obstaranie zhotoviteľa stavby bola doručená na Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR dňa 21.09.2011 a doplnená 
dňa 30.09.2011 Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby začalo v decembri 2011. Zahájenie prác na 
stavbe sa predpokladá na jar 2012 a ukončenie celého projektu do konca roku 2013. 
     V roku 2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     V prvom polroku 2012 Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR 
obstaral zhotoviteľa stavby. Obstaranie hlavnej aktivity projektu spolu s obstaraniami podporných aktivít 
boli zaslané na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na administratívnu kontrolu.                 
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Listom č.p. HZS-PRO-678/2013 zo dňa 12.04.2013 požiadala Horská záchranná služba Stavebný 
úrad Ministerstva vnútra SR o predĺženie stavebného povolenia. Stavebný úrad listom č.p. SHNM-
OSNMIV-SU-72-005/2013 zo dňa 18.4.2013 rozhodol o predĺžení stavebného povolenia. Voči tomuto 
rozhodnutiu podal rozklad spolumajiteľ objektu Horská služba so sídlom Dom Horskej služby Jasná, 
Demänovská dolina (pred zmenou názvu a sídla – Horská služba na Slovensku, Dom Horskej služby 
Tále). Preto rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia nie je právoplatné. Platnosť stavebného 
povolenia č.p. SE-OSNMIV-318-002/2010 je daná  začatím stavby do troch rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti, to je do 25.05.2013. Listom č.p. MPRV-2013-1486/12209-2 zo dňa 27.5.2013 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo po kontrole opakované obstaranie zhotoviteľa 
stavby a vyzvalo Ministerstvo vnútra SR k podpisu zmluvy. Z dôvodu neplatnosti stavebného povolenia 
nedošlo k podpisu  zmluvy so zhotoviteľom. Na základe uvedeného minister vnútra SR rozhodnutím č.p.  
KM-OLVS-65/2013 zo dňa 18.7.2013 zrušil rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia. 
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Na základe Dohody o urovnaní zo dňa 17.12.2013 medzi účastníkmi Horskou službou, občianske 
združenie a Horskou záchrannou službou bol dňa 23.5.2014 objekt Čertovica s. č. 263, Vyšná Boca 
odovzdaný protokolom o fyzickom odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku. Investičná akcia sa už 
nebude realizovať. 
     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne kapitálové výdavky. 
     Počas realizácie investičnej akcie od roku 2010 do 31.12. 2014  bolo preinvestovaných 10 282,38  €, 
a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu  (položka 716 –  prípravná a projektová dokumentácia). 
Uvedená čiastka bola zúčtovaná do nákladov organizácie ako zmarená investícia. 
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7.6.7  Investičná akcia - Oblastné stredisko Nízke Tatry - juh,   
                                          rekonštrukcia objektu , Bystrá č. 98 
 

RI:                       21158 
Názov stavby:     Oblastné stredisko Nízke Tatry - juh - rekonštrukcia 
Miesto stavby:    Bystrá č.98 , okres Brezno 

 
     Dňa  30.9.2008 bol zhotoviteľom  Ing. Arch. Igor Faškom Mýto pod Ďumbierom ukončený 
realizačný projekt stavby. Dňa 22.08.2008 Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR vydal pod č. p.: SE-282-7/OSNMIV-2008 stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.09.2008. Kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce 
v roku 2008 predstavujú čiastku 12 428,87 €.  
     V roku 2009 bola na Obvodný  úrad životného prostredia v Brezne podaná žiadosť o povolenie 
vodnej stavby „Odlučovač ropných látok typ LO(S)2S a súvisiaca dažďová kanalizácia vrátane 
výustného objektu“. Kapitálové výdavky na vydanie rozhodnutia v roku 2009 predstavujú čiastku 117,45 
€.  
     Dňa 7.1.2010 nadobudlo právoplatnosť  rozhodnutie OÚŽP v Brezne, číslo: ŠVS A 2009/01599 Kpa, 
o povolení  uskutočnenia uvedenej vodnej stavby. Dňa 7.4.2010 vydal Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR pod č. p.: SE-OSNMIV-134-
014/2010 rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 
30.4.2010.  
    Dňa 6.12.2011 vydal Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, číslo: ŠVS A 2011/01562 Kpa 
rozhodnutie o predĺžení povolenia vodnej stavby „Odlučovač ropných látok typ LO(S)2S a súvisiaca 
dažďová kanalizácia vrátane výustného objektu“. 
     V rokoch 2010 a  2011 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Horská záchranná služba v súvislosti s touto investičnou akciou čaká na druhú výzvu v rámci 
Regionálneho operačného programu. Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie 
hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR vydal dňa 20.8.2012 rozhodnutie č. SE-
OSNMIV-SU-83-017/2012 o predĺžení stavebného povolenia ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.9.2012.      
     V roku 2012  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.    
     K 31.12.2013 nevyšla druhá výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu. V roku 2013 neboli na uvedenú investičnú akciu plánované žiadne 
rozpočtové prostriedky. 
     Dňa 22.9.2014 skončila platnosť stavebného povolenia. Listom zo dňa 23.6.2014 požiadala Horská 
záchranná služba o jeho opätovné predĺženie. Dňa 7.7.2014 vydal Odbor správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR pod č.p. SHNM-OSNMIV-SU-47-19/2014 
rozhodnutie o predĺženie stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 30.7.2014.  
     Pre rok 2014  neboli  z rozpočtu Ministerstva vnútra SR plánované finančné prostriedky na uvedenú 
investičnú akciu. 

 
 

                           
7.6.8  Investičná akcia -  Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba 
 

RI:                       21105 
Názov stavby:     Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba 
Miesto stavby:    Starý Smokovec s.č. 18084 

 
      V decembri 2011 bol spoločnosťou ATELIÉR AUal s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad 
vypracovaný jednostupňový realizačný projekt. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu v roku 2011 predstavovali 10 860,00 €. Realizácia stavby sa predpokladá v roku 2013. 
     V prvom polroku sa k projektovej dokumentácii vyjadrovali dotknuté orgány a organizácie. Mesto 
Vysoké Tatry dňa 12.7.2012 vydalo územné rozhodnutie č. 523/2012/3-Ká, ktoré nadobudlo 
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právoplatnosť dňa 21.8.2012. Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie 
hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR vydal pod č. SE-OSNMIV-SU-153-
004/2012 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2012. Dňa  3.9.2012 bola na 
Obvodný úrad životného prostredia podaná žiadosť o povolenie uskutočnenia vodnej stavby (prípojka 
vody). Obstaranie zhotoviteľa stavby  sa bude realizovať  v roku 2013.               
     V roku 2012 bolo  na uvedenú investičnú akciu čerpaných  231,00 € (rozpočtová podpoložka 716).   
     Obvodný úrad životného prostredia v Poprade pod č. 2013/00013/13-KK zo dňa 05.03.2013 vydal 
rozhodnutie o povolení vodnej stavby – vodovodná prípojka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
17.04.2013. Horská záchranná služba listom č.p. HZS-163/2013 zo dňa 29.01.2013 HZS požiadala 
Odbor verejného obstarávania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR o obstaranie zhotoviteľa 
stavby. K 31.12.2013 zhotoviteľ stavby nebol obstaraný. Rozpočtové prostriedky z roku 2013 boli 
presunutého do ďalšieho rozpočtového roka – na prípravnú a projektovú dokumentáciu 2 640,40 € 
(položka 716), na rekonštrukciu 89 708,11 € (položka 717002) a na prístavbu 150 056,56 € (položka 
717003). 
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.                                                                 
     Z rozpočtu na rok 2013 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 2 640,40 € (položka 716) a na stavebné práce  89 708,11 € (položka 717002) a 150 056,56 
€ (položka 717003). 
     V prvom polroku 2014 Horská záchranná služba obstarala zhotoviteľa stavby KRYPTON s.r.o., 
Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad.  Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby bola podpísaná  dňa 
2.6.2014, následne bolo dňa 10.6.2014 odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby zápisom č.p. HZS-
PRO-760/2014. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č. HZS-PRO-
720/2014 zo dňa 3.6.2014 na Stavebné úrady Ministerstva SR, Okresného úradu Poprad a Mesta Vysoké 
Tatry. Listom č.p. HZS-PRO-775/2014 zo dňa 13.6.2014 požiadala Horská záchranná služba Stavebný 
úrad Ministerstva vnútra SR o predĺženie stavebného povolenia a opravu objektovej skladby. Stavebný 
úrad MVSR rozhodnutím č.p. SHNM-OSNMIV-SU-54-10/2014 (nadobudlo právoplatnosť dňom 
30.07.2014) určil termín na dokončenie stavby do 31.12.2015 a doplnil povolenie o prevádzkové súbory 
PS01 a PS02. Dňa 30.10.2014 bol podpísaný Dodatok k zmluve č. I-166/2011 na autorský dozor 
projektanta stavby, dňa 2.12.2014 bola podpísaná Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy č. 223/2014 
k Zmluve o dielo č.81/2014. Na základe oznámenia zhotoviteľa stavby, že dielo je pripravené 
k odovzdaniu, Horská záchranná služba listom č.p. HZS-PRO-1727/2014 zo dňa 5.12.2014 zvolala 
preberacie konanie na deň 12.12.2014. Stavba bola prevzatá preberacím protokolom o odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce č.p. HZS-PRO-1813/2014 dňa 12.12.2014. Horská záchranná služba listom č.p. 
1901/2014 zo dňa 23.12.2014 požiadala špeciálny Stavebný úrad OÚ Poprad o kolaudáciu vodnej stavby 
„SO 04 Vodovodná prípojka“ a listom č.p. 1902/2014 zo dňa 23.12.2014 Stavebný úrad Ministerstva 
vnútra SR o kolaudáciu stavby. 
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 89 708,11 € 
(položka 717002) a 108 225,89 € (položka 717003) na realizáciu stavby. 
     Do rozpočtového roka 2015 bolo presunutých 2 640,40 € na autorský dozor projektanta (položka 
716). 
 
 
 
7.6.9  Investičná akcia -  Záchranná stanica Pieniny  
 

RI:                       27952 
Názov stavby:     Záchranná stanica Pieniny 
Miesto stavby:    Lesnica  
 

     V  júni 2012 bol obstaraný projektant investičnej akcie ARCH PROJEKT, Hraničná 667/8, 058 01 
Poprad  pre vypracovanie jednostupňového realizačného projektu stavby. Odbor správy nehnuteľného 
majetku a investičnej výstavby Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR vydal 
pod č. SE-OSNMIV-SU-152-004/2012 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
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2.10.2012. V  júni 2012 bol vypracovaný aj znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemku parc. čís.348/2, ktorý bol následne zaslaný na Slovenský pozemkový fond so žiadosťou 
o zaslanie návrhu zmluvy o odplatnom prevode správy majetku štátu. Dňa 18.10.2012 sme opätovne 
žiadali Slovenský pozemkový fond o zaslanie návrhu zmluvy. 
     V roku 2012 bolo čerpané na uvedenú investičnú akciu čerpané  na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 4 683,78 € (rozpočtová podpoložka 716) a na realizáciu stavby 70,00 € (rozpočtová 
podpoložka 717001). 
     Ku koncu roka 2012 nebol obstaraný zhotoviteľ stavby. Odbor verejného obstarávania Sekcie 
ekonomiky Ministerstva vnútra SR bude obstarávať zhotoviteľa stavby až v priebehu roka 2013. 
Z uvedeného dôvodu nebolo možné čerpať rozpočtové prostriedky na realizáciu stavby a zároveň na 
autorský dozor. Slovenský pozemkový fond nám do konca roka nepredložil návrh zmluvy o prevode 
správy majetku štátu. 
     V roku 2012 bolo v rámci rozpočtovej podpoložky „716“ z rozpočtovaných 5 640,00 € skutočne 
čerpaných 4 683,78 €. Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 956,22 € určené na 716-prípravnú 
a projektovú dokumentáciu (autorský dozor) sme navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 
2013. 
     V rámci rozpočtovej podpoložky „717001“ neboli z rozpočtovaných prostriedkov 130 954,00 € 
čerpané žiadne prostriedky. Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške 130 954,00 € určené na 
717001-realizáciu nových stavieb sme navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 2013. 
     V rámci rozpočtovej podpoložky „711001“ bolo z rozpočtovaných 3 546,00 € skutočne čerpaných len 
70,00 € na vypracovanie znaleckého posudku k obstaraniu pozemkov. Rozpočtové prostriedky z roku 
2012 vo výške  3 476,00 € určené na 711001-nákup pozemkov sme navrhli presunúť do nasledujúceho 
rozpočtového roka 2013. 
     V roku 2013 Horská záchranná služba listom č. HZS-163/2013 zo dňa 29.01.2013 požiadala Odbor 
verejného obstarávania SE MV o obstaranie zhotoviteľa stavby. K 31.12.2013 zhotoviteľ nebol 
obstaraný.            
     V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Z rozpočtu na rok 2012 bolo presunutých do ďalšieho rozpočtového roka  na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 956,22 € (položka 716), na stavebné práce 130 954,00 € (položka 717001) a na nákup 
pozemkov 3 476,00 € (položka 711001). Z rozpočtu roku 2013 bolo presunutých do ďalšieho 
rozpočtového roka  na stavebné práce 36 394,93 € (položka 717001). 
     V prvom polroku 2014 Horská záchranná služba obstarala zhotoviteľa stavby Ing. Milan Štupák – 
IVS, 065 01 Nová Ľubovňa č.791. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby bola podpísaná dňa 
26.5.2014, následne záznamom č.p. HZS-PRO-717/2014 bolo dňa 10.6.2014 odovzdané stavenisko 
zhotoviteľovi stavby. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č.p. HZS-
PRO-690/2014,zo dňa 3.6.2014 na Stavebné úrady Ministerstva vnútra SR a Obce Lesnica.  Dňa 
4.12.2014 bola podpísaná Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy č.228/2014 a Dodatok č.1 k Zmluve 
o dielo č. 79/2014 v súvislosti so zmenou termínu dokončenia stavby. Horská záchranná služba dňa 
28.5.2014 listom č.p. HZS-PRO-691/2014 opätovne požiadala Slovenský pozemkový fond o zaslanie 
návrhu zmluvy na odplatný prevod správy majetku štátu - pozemku.  
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 119 109,18 € 
(položka 717001) na realizáciu stavby. 
     Do rozpočtového roka 2015 bolo presunutých 497,90 € na autorský dozor projektanta (položka 716) 
a 36 394,93 € na realizáciu stavby. 
 
 
 
7.6.10  Investičné akcie - Automatické meteorologické stanice 
 
     V mesiaci jún 2012 začal Odbor verejného obstarávania SE MV SR obstarávanie  dodávateľa 
automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“). Súčasťou obstarania je výstavba stožiara 
a dodávka technologického zariadenia  AMS.  Verejné obstaranie nebolo v roku 2012 ukončené. 
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     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 v celkovej výške  31 650,00 € určené na 717001-realizáciu 
nových stavieb, t.j. výstavbu stožiarov pre päť AMS sme navrhli presunúť do nasledujúceho 
rozpočtového roka 2013. 
     K 31.12.2013 Odbor verejného obstarávania SE MV SR neobstaral dodávateľ projektu a 
automatických meteorologických staníc. 
    V roku 2013  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 v celkovej výške 31 650,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2014.   
     Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 50 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2014.      
     Rámcová dohoda č. OVO2-2014/000215-32 na dodanie automatických meteorologických staníc bola 
podpísaná dňa 8.8.2014 so spoločnosťou MicroStep-MIS, spol. s r.o. 
 
 

Číslo RI:              27996 
Názov:                Automatické meteorologické stanice  

 
     V mesiaci jún 2012 začal Odbor verejného obstarávania SE MV SR obstarávanie  dodávateľa 
automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“). Súčasťou obstarania je výstavba stožiara 
a dodávka technologického zariadenia  AMS.  Verejné obstaranie nebolo v roku 2012 ukončené. 
     Rozpočtové prostriedky z roku 2012 vo výške  72 106,00 € určené na 713005-nákup špeciálnych 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár., t.j. dodávku technologického zariadenia pre  AMS sme 
navrhli presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka 2013. 
     K 31.12.2013 nebolo ukončené verejné obstarávanie na dodávku AMS, preto rozpočtové prostriedky 
z roku 2012 vo výške 72 106,00 (podpoložka 713005) sme navrhli presunúť do ďalšieho rozpočtového 
roka 2014. 
     V priebehu roka 2014 bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 65 591,40 € (položka 
713005) na technologické zariadenie pre 7 automatických meteorologických staníc. 
 
 

Číslo RI:              27953 
Názov stavby:     AMS Kosodrevina  - stožiar 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1473/2014 dňa 4.11.2014. Stavebný úrad listom č.p.: 
SHNM-OSNMIV-SU-161-2/2014 zo dňa 14.11.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 

 
 

Číslo RI:              27960 
Názov stavby:     AMS Kačacia - stožiar 

 
     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1472/2014 dňa 4.11.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-162-2/2014 zo dňa 14.11.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
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Číslo RI:              27956 
Názov stavby:     AMS Snilovské sedlo – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1223/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-152-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 

 
Číslo RI:              27958 
Názov stavby:     AMS Rysy – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1310/2014 dňa 6.10.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-157-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
 

 
Číslo RI:              27963 
Názov stavby:     AMS Pod klinom – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1222/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-154-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 

 
 
Číslo RI:              27964 
Názov stavby:     AMS Pod Ďurkovou – stožiar 
 

     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1224/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-151-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001). 

 
 
Číslo RI:              27965 
Názov stavby:     AMS Krížna – stožiar 

 
     Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad 
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1221/2014 dňa 22.9.2014. Stavebný úrad listom č.p. 
SHNM-OSNMIV-SU-153-2/2014 zo dňa 10.10.2014 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá 
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1812/2014 zo dňa 12.12.2014 bolo Stavebnému úradu Ministerstva 
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby. 
     K 31.12.2014 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001). 
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Číslo RI:              27954 
Názov stavby:     AMS Kráľova hoľa – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
             

 
Číslo RI:              27955 
Názov stavby:     AMS Smrekovica – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 

Číslo RI:              27957 
Názov stavby:     AMS Krížava – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. 
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 5 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 
Číslo RI:              27959 
Názov stavby:     AMS Temné Smrečiny – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 
Číslo RI:              27961 
Názov stavby:     AMS Kežmarské pleso – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      

 
 
Číslo RI:              27962 
Názov stavby:     AMS Pod Havranom – stožiar 
 

     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015.      
 
 

Číslo RI:              27966 
Názov stavby:     AMS Pod Ploskou - stožiar 

 
     V roku 2014  neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.        
      Rozpočtové prostriedky z roku 2013 v celkovej výške 6 000,00 € (podpoložka 717001) boli 
presunuté do ďalšieho rozpočtového roka 2015. 
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7.6.11  Investičná akcia – Záchranná stanica Martinské hole - novostavba 
 

Číslo RI:                 29814 
      Názov stavby:      Záchranná stanica Martinské Hole - novostavba 
      Miesto stavby:     p.č. 7171/102 Martinské hole, katastrálne územie Martin    
                                     
     Dňa 25.2.2013 Horská záchranná služba uzavrela s Urbárom Martin - pozemkové spoločenstvo 
nájomnú zmluvu na pozemok p.č.7171/202 o výmere 925m2 na dobu 99 rokov za účelom vybudovania 
záchrannej stanice. Dňa 20.9.2013 bola podpísaná zmluva o dielo č. 162/2013 s Ing. Arch. Vladimír 
Hladký - CREAT na projektovú dokumentáciu stavby a inžiniersku činnosť. 
     V roku 2013  boli na uvedenú investičnú akciu čerpané  kapitálové výdavky vo výške 5 520,00 €. 
     Do roka 2014 bolo presunutých 120,00 € (podpoložka 716). 
     Územné rozhodnutie č.j.: SÚ-28505/2013-Ga zo dňa 30.12.2013 nadobudlo právoplatnosť dňa 
15.1.2014. Stavebné povolenie č.p.: SHNM-OSNMIV-SU-115-3/2014 zo dňa 14.04.2014 nadobudlo 
právoplatnosť dňa 8.5.2014. 
     V roku 2014 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky. Rozpočtové 
prostriedky z roku 2013 vo výške 120,00 € (podpoložka 716) boli presunuté do ďalšieho rozpočtového 
roka 2015. 
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Počet  zásahov Horskej záchrannej služby 

v horských oblastiach a pre prevádzkovateľov ZOLD 
podľa oblastných stredísk 

 
určenie zásahu 

oblastné stredisko HZS 
zásah 

počas asistencie 
zásah 

v horskej oblasti 
zásah 

v rámci IZS 
zásah 
ZOLD 

 spolu 

Vysoké Tatry 5 157 42 100  304 

Nízke Tatry 17 65 19 792  893 

Západné Tatry  0 22 16 55  93 

Malá Fatra 1 35 135 138  309 

Veľká Fatra 19 22 34 178  253 

Slovenský raj  0 54 3 5  62 

celkom 42 355 262 1255 
 

1914 
  ZOLD – zariadenie osobnej lanovej dopravy 

 
 
 
 

Počet zásahov Horskej záchrannej služby 
v rámci súčinnosti a spolupráce pri výkone záchrannej činnosti 

podľa oblastných stredísk 
 

záchranná zložka 
oblastné stredisko HZS 

DZ VZZS RLP/RZP Polícia HaZZ spolu 

Vysoké Tatry 50 48 43 10 2 153 

Nízke Tatry 97 18 99 7 1 222 

Západné Tatry 13 5 9 11 1 39 

Malá Fatra 47 5 8 4 1 65 

Veľká Fatra 81 7 37 4 0 129 

Slovenský raj 17 10 6 0 1 34 

celkom 305 93 202 36 6 642 

%                                 */ 15,94 4,86 10,55 1,88 0,31 33,54 
*/  % z celkového počtu  zásahov HZS za rok 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

 
 
 

200

Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA SCORE  
(závažnosť stavu postihnutého) 

 
 

NACA SCORE 
 

Žiadna Ľahká Stredná Vysoká 
Potenciálne 

ohrozenie života 
Priame 

ohrozenie života 
KPR Smrť Neznáma Spolu 

Vysoké Tatry 25 113 102 26 14 3 2 10 8 303 

Nízke Tatry 80 179 441 149 29 3 1 3 8 893 

Západné Tatry 6 41 32 2 3     1 8 93 

Malá Fatra 135 56 83 17 7 3   3 5 309 

Veľká Fatra 4 114 100 20 8 1 1 2 4 254 

Slovenský raj 5 12 27 14 4         62 

Celkom 255 515 785 228 65 10 4 19 33 1914 
                          KPR – kardiopulmonálna resuscitácia 

 
 

Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA LOCATION  
(lokalita zásahu) 

 

NACA 
LOCATION 

transport 
cesty  

I., II., III. 
triedy 

miesta 
dostupné 
terénnym 
sanitným 
vozidlom 

lyžiarske 
svahy 

TZT, 
chaty, 
sedlá, 
doliny 

ľahko 
dostupné a 
lezenie do 
I. stupňa 

obťažnosti 
vrátane 

steny a 
lezenie nad 
II. stupeň 
obťažnosti 

ako G kde 
dosiahnutie 

vrtuľníkom je 
komplikované 

lavína jaskyňa voda 
technické 
zariadenia 

neznámy spolu 

Malá Fatra  1 1 126 179 1       1 309 

Nízke Tatry   4 811 71 4 1   1  1  893 

Slovenský raj 1 2 4 5 45 3    1  1  62 

Veľká Fatra 1 7 18 180 45       2 1 254 

Vysoké Tatry 2 12 16 109 100 15 43 1 3   1 1 303 

Západné Tatry  1 8 55 23 3       3 93 

celkom 4 23 51 1286 463 26 44 1 3 2 0 5 6 1914 
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Počet zásahov Horskej záchrannej služby  
podľa štátnej príslušnosti postihnutého 

 
Štátna príslušnosť 

postihnutého 
Počet 

zásahov 
% 

Belgicko 4 0,21 

Bielorusko 17 0,89 

Bulharsko 1 0,05 

Česko 181 9,46 

Čína 1 0,05 

Dánsko 8 0,42 

Estónsko 12 0,63 

Fínsko 2 0,10 

Francúzsko 5 0,26 

Grécko 1 0,05 

Holandsko 12 0,63 

Írsko 6 0,31 

Izrael 4 0,21 

Kanada 1 0,05 

Litva 45 2,35 

Lotyšsko 5 0,26 

Maďarsko 63 3,29 

Malta 1 0,05 

Nemecko 11 0,57 

Pakistan 2 0,10 

Poľsko 369 19,28 

Rakúsko 4 0,21 

Rumunsko 11 0,57 

Rusko 40 2,09 

Slovensko 755 39,45 

Slovinsko 1 0,05 

Spojené kráľovstvo 16 0,84 

Srbsko 1 0,05 

Svalbard 1 0,05 

Španielsko 1 0,05 

Švajčiarsko 3 0,16 

Švédsko 3 0,16 

Taliansko 1 0,05 

Turecko 1 0,05 

Ukrajina 101 5,28 

USA 5 0,26 

neznáme 219 11,44 

celkom 1914 100,00 
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84,09%

15,91%

Štruktúra príjmov v roku 2014

nedaňové-rozpočtové

nedaňové-mimorozpočtové

 
 
 
 

Štruktúra výdavkov v roku 2014

75,22%

24,00%

0,78%

bežné-rozpočtové

kapitálové-rozpočtové

bežné-mimorozpočtové

 
 
 
 

Štruktúra bežných rozpočtových výdavkov v roku 2014

52,37%

18,41%

28,61%

0,61%

610-Mzdy, platy, služ. príjmy a
OOV

620-Poistné a príspevok do
poisťovní

630-Tovary a služby

640-Bežné transfery

 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

203 

Vývoj rozpočtu Horskej záchrannej služby    
- skutočné rozpočtové výdavky a príjmy v rokoch  2003 – 2014 
 

   v EUR 

Kategó- 
ria  

názov 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

610 
Mzdy, platy, služ. 

príjmy a OOV    546 327 722 731 713 474 930 833 1 114 318 1 345 039 1 499 846 1 692 123 1 579 538 1 629 538 1 706 562 
 

1 793 702 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 188 801 252 158 236 001 319 048 381 828 420 339 481 863 545 848 517 517 534 086 589 142 
 

630 707 

630,640 
Tovary a služby 
Bežné transfery 883 344 625 173 1 118 691 1 076 146 975 768 1 090 250 977 959 722 543 964 542 782 168 1 206 403 

 
1 070 894 

600 
Bežné výdavky 

spolu 1 618 472 1 600 062 2 068 166 2 326 027 2 471 914 2 855 628 2 959 668 2 960 514 3 061 597 2 945 792 3 502 107 
 

3 495 303 

700 
Kapitálové výdavky 

spolu - - - - - 926 897 44 332 56 491 64 429 231 331 454 263 
 

1 115 123 

200,300 Príjmy 86 194 174 706 123 614 189 587 222 969 213 783 206 222 200 886 215 554 247 666 245 509 191 459 
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600 - Bežné výdavky spolu
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Počet zamestnancov a ich potreba v rokoch 2003 - 2014 
 

rok 
do roku  
20031) 

20032) 20043) 20054) 20085) 2009 2010 2011 
2012 
2013 

2014 

plánovaný počet zamestnancov, príslušníkov HZS                                148 141 146 147 151 151 151 151 151 151 

reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS z toho:  

štátna služba 

záchranári,      94 94 104 104 104 104 

operátori     5 5 5 4 4 4 

administratíva     19 19 19 20 20 20 

výkon práce 
 vo verejnom záujme 

záchranári 76 82 83 91       

operátori    4       

garanti  4 4 4       

administratíva  56) 13 15 15       

iné     8 8 8 8 8 8 

reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS                          80 99 102 114 126 126 136 136 136 136 

deficit 68 42 44 33 257) 25 15 15 15 15 
1) - uznesenie vlády SR č. 490 z 15. 5. 2002 k návrhu zákona o Horskej záchrannej službe, doložka finančných, ekonomických, 
environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť (počty zamestnancov jestvujúcich organizácií – ŠL TANAP-u, Horskej 
služby na Slovensku) 
2) - organizačný poriadok HZS zo dňa 2. 1. 2003 
3) – organizačný poriadok HZS zo dňa 1. 8. 2004 
4) – organizačný poriadok  HZS zo dňa 1. 1. 2005 
5) – organizačný poriadok HZS zo dňa 28. 1. 2008 
6) – bez časti administratívy ŠL TANAP-u 
7) – z toho 23 záchranárov a 2 administratíva 
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Vývoj pohotovostných služieb v rokoch 2008 - 2014 
 

                                                                                                        v EUR 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

suma 78 566,80 44 061,43 47 060,87 42 494,77 37 788,20 54 683,80 86 174,30 
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Počet zásahov Horskej záchrannej služby v rokoch 2006 - 2014 
       

rok v horských oblastiach na lyžiarskych tratiach spolu 
2006 488 1421 1909 
2007 489 1046 1535 
2008 472 1199 1735 
2009 548 1039 1587 
2010 543 1082 1625 
2011 587 1335 1922 
2012 713 1401 2114 
2013 566 1693 2259 
2014 646 1268 1914 
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