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1.

Identifikácia organizácie

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontakt:

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
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
Horská záchranná služba v horských oblastiach a jaskyniach najmä

2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2.2.

organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane
osôb, najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou,
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození
lavínami,
podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu v súčinnosti so záchrannou
zdravotnou službou,
umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti,
zabezpečuje a vykonáva výskum a vývoj v oblasti lavín, geohazardov, materiálov
a postupov pre záchrannú činnosť a vzdelávaciu činnosť.

Horská záchranná služba ďalej
a) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
b) vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12 zákona č. 544/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
c) vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov,
d) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11 zákona č. 544/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
e) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na
plnení úloh horskej služby,
f) rozhoduje podľa osobitného predpisu o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej
činnosti získanej v zahraničí,
g) poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia
zdravia na ťažko prístupnom mieste,
h) je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo
iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania,
ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
i) vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
j) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k) spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami,
inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh zákona č. 544/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany,
v ktorých zastupuje Slovenskú republiku,
m) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom územia značenie turistických trás,
n) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami,
o) poskytuje poradenskú a posudkovú činnosť v problematike bezpečnosti osôb a majetku
v horských oblastiach,
p) poskytuje ubytovacie služby.

2.3.

Horská záchranná služba

Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb
a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.
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Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom
verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi
lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je
v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami.
Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na
výkon záchrannej činnosti podľa § 12 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v
rozsahu meno, priezvisko a druh záchrannej činnosti.
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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) zabezpečiť personálne a materiálno technické zázemie pre nové horské oblasti vyplývajúce
z novely zákona č. 544/2002 Z.z.o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,
e) komplexne zabezpečiť nevyhnutné materiálne zabezpečenie pre výkon horskej záchrany,
f) aktualizovať súčasti v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných
odevov a obuvi a pracovných pomôcok v zmysle schváleného normatívu a nových technológií
pre záchranárov HZS a dobrovoľných záchranárov,
g) zabezpečiť obnovu vozového parku,
h) preškoliť a vyškoliť všetkých záchranárov HZS a dobrovoľných záchranárov na požadovanú
úroveň,
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) zefektívniť činnosti v rámci Integrovaného záchranného systému,
b) zlepšiť kontrolu nad dodržiavaním zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení
neskorších predpisov a pokynov HZS,
c) zlepšiť komunikáciu s návštevníkmi a ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému,
d) 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.
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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

Riaditeľstvo

1

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 2015 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 110-tich záchranárov. Rozdelenie
záchranárov podľa oblastných stredísk a pôsobnosti je uvedené v tabuľke.

Stredisko
Vysoké Tatry
Nízke Tatry
Západné Tatry
Malá Fatra
Veľká Fatra
Slovenský raj
Školiace stredisko
Stredisko lavínovej prevencie
SPOLU

Pôsobnosť
Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny
Nízke Tatry
Západné Tatry
Malá Fatra, Stredné Beskydy
Veľká Fatra
Slovenský raj

Počet záchranárov
26
24
12
14
13
9
7
5
110

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 92 záchranárov oblastných stredísk, 8 riaditeľov oblastných
stredísk a 10 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 673-troch 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)
počet zásahov
v horskej oblasti

počet zásahov
pre prevádzkovateľov
ZOLD

spolu

Vysoké Tatry

247

208

455

Nízke Tatry

91

798

889

Západné Tatry

82

70

152

Malá Fatra

73

174

247

Veľká Fatra

102

295

397

Slovenský raj

78

11

89

1 556

2 229

určenie zásahu
oblastné stredisko HZS

celkom
673
ZOLD – zariadenia osobnej lanovej dopravy

Počet zásahov v horských oblastiach v porovnaní s rokom 2014 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 máj 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 horských
oblastiach a extravilánoch miest a obcí. 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 2015 záchranári oblastného strediska zasahovali v horských oblastiach v 247-mich prípadoch,
čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 21,1 %. Počet zásahov pre prevádzkovateľov zariadení
osobnej lanovej dopravy v roku 2015 predstavoval 208, čo je o 108 % viac ako v predchádzajúcom roku.
V roku 2015 bolo vo Vysokých Tatrách 19 nehôd s následkom smrti, čo je enormný nárast oproti
predchádzajúcim rokom, oproti 20-ročnému štatistickému priemeru (1995-2014 – priemer 12,9
obetí/rok) je to nárast o 70,5 %. Z toho bolo šesť nehôd pri výkone horolezectva - v jednom prípade sa
jednalo o lavínovú nehodu, jedna bola pri výkone skialpinizmu, jedenásť pri vysokohorskej turistike
a jedna pri lyžovaní na zjazdovej trati. V rozdelení podľa národnosti bol počet obetí nasledovný:
Slovenská republika – 11, Česká republika – 2, Poľsko - 3, Estónsko – 1, Lotyšsko – 2.
Príslušníci oblastného strediska vykonali 29 asistencií pri športových podujatiach, v rámci
preventívnej činnosti uskutočnili 46 bezpečnostno-preventívnych prednášok prevažne pre deti
v školskom a predškolskom veku.
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Príslušníci oblastného strediska sa zúčastnili všetkých školení, preškolení a kondično-technických
previerok organizovaných Školiacim strediskom HZS.
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 a s útvarmi Policajného
zboru SR bola na profesionálnej úrovni.

5.1.2 Oblastné stredisko Nízke Tatry
Činnosť oblastného strediska Nízke Tatry v roku 2015 spočívala v plnení úloh podľa zákona č.
544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe a bola 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 24hodinových pohotovostných služieb na dispečingu a denných pohotovostných služieb pozostávajúcich
z vedúceho záchrannej akcie, pohotovostného vodiča a dvoch záchranárov. 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 na
severnej a južnej strane Chopku bola služba posilnená pre záchranu v horskej oblasti ako aj na
lyžiarskych tratiach.
Celkový počet zásahov v roku 2015 bol 889, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Z toho
zásahy pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy (ďalej len „ZOLD“) predstavujú 798
a zásahy v horských oblastiach 91. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet zásahov pre
prevádzkovateľov ZOLD o 6 a počet zásahov v horských oblastiach sa znížil o 10. V roku 2015 bolo v
Nízkych Tatrách 7 nehôd s následkom smrti.
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 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 2015.
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, zostupovej cesty na útulňu Ďurková
a na Magurku.
V priebehu roka záchranári oblastného strediska Nízke Tatry asistovali pri rôznych športových a
edukačných podujatiach v zimnej aj letnej sezóne.
Príslušníci oblastného strediska spolupracovali pri záchrannej a pátracej činnosti po nezvestných
osobách s Policajným zborom SR, zložkami IZS a Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR.
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. Spolupráca
so zmluvnými dobrovoľnými záchranármi po stránke odbornej aj dosažiteľnosti pri nástupe na záchrannú
akciu je na dobrej úrovni.
V roku 2015 pracovalo v oblastnom stredisku Nízke Tatry 24 príslušníkov. Koncom roka bol jeden
príslušník preradený na Školiace stredisko HZS, na jeho miesto bol prijatý nový záchranár. V rámci
zvyšovania kvalifikácie bol jeden príslušník prijatý na Strednú zdravotnú školu v Žiline - odbor
zdravotnícky záchranár a jeden pokračoval v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej
Bystrici v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.
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Spolupráca s Asociáciou horských záchranárov, Vrtuľníkovou zdravotnou záchrannou službou,
Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR a zložkami Integrovaného záchranného systému bola na
dobrej úrovni.

5.1.3 Oblastné stredisko Západné Tatry
Činnosť oblastného strediska Západné Tatry bola v roku 2015 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 152-voch prípadoch, z toho 82
zásahov bolo v horských oblastiach, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 44 zásahov, t.j.
o 115,8 %. Počet zásahov na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov osobnej lanovej dopravy bol 70,
čo je nárast oproti minulému roku o 27,3%. V roku 2015 boli v Západných Tatrách 4 nehody
s následkom smrti.
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 - záchranár.
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 oblastným strediskom Nízke Tatry aj
v lyžiarskom stredisku v Jasnej.
Záchranári oblastného strediska spolupracovali s organizátormi a asistovali pri športových
podujatiach v horskej oblasti v rámci pôsobnosti oblastného strediska ale aj v iných horských oblastiach
a prezentovali svoju prácu ukážkami záchrannej techniky a záchrannej činnosti hlavne pre deti školského
a predškolského veku, pre univerzitu tretieho veku a počas iných podujatí. Podieľali sa 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
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 spolupracovali pri pátracích a záchranných
akciách nielen vo vysokohorskom teréne s Policajným zborom SR, s Hasičským a záchranným zborom, s
Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, RZP a RLP. Spolupráca s Leteckým útvarom
Ministerstva vnútra SR v rámci organizovaných školení ale aj počas pátracích akcií je na vysokej úrovni.
Medzinárodná spolupráca v hraničnej oblasti Západných Tatier s poľskou horskou záchrannou
službou TOPR je veľmi dobrá, spolupráca s poľskou horskou službou GOPR na území Babej hory
a Pilska sa zlepšuje.
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, na ukážkach záchranných prác pre deti a
mládež, 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.
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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 247-mich prípadoch,
z toho 73 zásahov bolo vo vysokohorskom teréne, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 98
zásahov, t.j. o 57,3 % a 174 zásahov na lyžiarskych tratiach, čo je viac o 36 zásahov, t.j. o 26,1 %. V
roku 2015 boli v Malej Fatre 4 nehody s následkom smrti.
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
(traja až piati záchranári) a Kubínska Hoľa (jeden záchranár). Spolupráca Horskej záchrannej služby
a prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy vo Vrátnej a na Kubínskej Holi je na veľmi
dobrej úrovni.
Záchranári oblastného strediska asistovali pri rôznych športových podujatiach a prezentovali svoju
činnosť množstvom ukážok pre organizované skupiny detí rôzneho veku 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. Spolupráca so zmluvnými dobrovoľnými záchranármi oblastného strediska
je na veľmi dobrej profesionálnej i ľudskej úrovni.
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 2015 bolo vymenených cca 250
zlomených a poškodených tyčí od sedla Medziholie po sedlo Bublen a na zjazdových túrach do Bránice
a Starej Doliny vo Vrátnej. V najkritickejších úsekoch v oblasti Chlebu a Hromového bolo osadených
zhruba 100 kusov oceľových nosičov tyčí, ktoré výrazne predlžujú životnosť tyčového značenia
a zjednodušujú prípadné výmeny poškodených tyčí.
Veľmi dobrá je aj spolupráca s Asociáciou horských záchranárov, s prevádzkovateľmi zariadení
osobnej lanovej dopravy vo Vrátnej a na Kubínskej holi a so Združením turizmu v Terchovej.
Spolupráca s ATE s.r.o. v Žiline a Policajným zborom SR je uspokojivá. Menej uspokojivá je spolupráca
s Koordinačným strediskom IZS v Žiline, kde opakovane vo viacerých prípadoch operátor nesprávne
predal zásah v horskom území iným zložkám IZS.
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 generálnu údržbu – výmenu strechy,
opravu nefunkčnej čistiarne odpadových vôd, pripojenie na obecný vodovod. Pri objekte nie sú žiadne
skladovacie priestory na záchranársky materiál a žiadne garáže, čo je najmä v zimnom období pri
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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 2015 predstavuje 397, z toho v horských
oblastiach 102 a na lyžiarskych tratiach 295. V porovnaní s minulým rokom sa celkový počet zásahov
zvýšil o 144, t.j. o 56,9 %, a to predovšetkým zvýšením úrazovosti na lyžiarskych tratiach. V roku 2015
boli vo Veľkej Fatre 4 nehody s následkom smrti. Záchranári zasahovali pri záchranných akciách
v pôsobnosti oblastného strediska ale aj v iných oblastných strediskách HZS.
Do lyžiarskych stredísk prichádza veľa návštevníkov pohodlných, kondične slabých, technicky zle
pripravených, ktorí sa pohybujú v teréne len v blízkosti ubytovacích zariadení. Pri pohybe
v nebezpečných horských terénoch v zimnom období skialpinisti a turisti nemajú dostatočnú výstroj pre
pomoc pri nehodách (lavínové prístroje, lavínové sondy a lopatky). V súčasnom období je veľmi
rozšírený pohyb na snežných skútroch a štvorkolkách aj vo veľmi náročných horských terénoch. Pribudli
adrenalínoví športovci, paraglidisti a zjazdári na horských bicykloch, ich aktivity sa podieľajú na
výraznom zvýšení úrazovosti. Niektoré záchranné akcie boli ťažké a vykonávali sa za zlých
poveternostných podmienok v značne exponovanom teréne.
V priebehu zimnej sezóny 2015 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 295 zásahov, t.j. o 65,7 % viac ako v minulom
roku. Zimná sezóna 2014/2015 nepatrila k najlepším, hlavne čo sa týka snehu vo voľnom teréne. Tomu
zodpovedal aj menší pohyb skialpinistov a bežkárov na hrebeni Veľkej Fatry.
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 520 ks
nových tyčí. V letnej sezóne príslušníci oblastného strediska vykonali kontrolu reťazí a osadenie
borhákov na skalách Haliny, na Malinôm Brde, v Jelenci a Harmanci. Po zimnej sezóne vymenili cca
20% zabezpečovacích zariadení na Ferrate HZS. 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.
Veľkým prínosom sú nové mobilné aplikácie, ktoré napomáhajú pri záchrannej aj preventívnej činnosti.
V roku 2015 oblastné stredisko pre výkon lyžiarskej služby na lyžiarskych tratiach využívalo 32
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.
Pri záchranných a pátracích akciách záchranári oblastného strediska spolupracovali aj s inými
zložkami Integrovaného záchranné systému. V tejto oblasti sa spolupráca aj komunikácia zlepšila,
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predovšetkým s ATE s.r.o. v Banskej Bystrici. Menej uspokojivá je spolupráca s Koordinačným
strediskom IZS.
Počas hodnoteného obdobia sa vykonávali údržba a opravy materiálno-technického vybavenia,
vozového parku a záchranárskej techniky. Z dôvodu deficitu rozpočtových prostriedkov, opravy a údržba
služobných motorových vozidiel neboli vykonávané v dostatočnej miere. Je nutná obnova niektorých
motorových vozidiel oblastného strediska.
V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia domu HZS na Donovaloch
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu.
Rekonštrukcia výrazne prispela k obnove objektu a úsporám energií.

5.1.6 Oblastné stredisko Slovenský raj
V roku 2015 záchranári oblastného strediska Slovenský raj zasahovali celkom v 89-tich prípadoch,
z toho 11 zásahov bolo na lyžiarskych tratiach a 78 zásahov vo vysokohorskom teréne. V porovnaní
s rokom 2014 celkový počet zásahov bol vyšší o 27, t.j. o 43,5 %. Počet zásahov na lyžiarskych tratiach
sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 120,0 % a počet zásahov v horských oblastiach o 36,8 %.
V roku 2015 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 vykonávané
lyžiarske služby pre prevádzkovateľov zariadení osobnej lanovej dopravy v lyžiarskych strediskách
Mlynky a Mlynky - Biele Vody. 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 2015, predovšetkým v mesiacoch júl až september, nemala
rastúcu tendenciu oproti minulému roku v dôsledku stabilného suchého počasia. V tejto sezóne bolo
zaznamenaných len málo ťažkých úrazov. Stala sa však nehoda v Prielome Hornádu počas záchrannej
akcie, pri ktorej došlo k pádu vrtuľníka, zahynul pilot, lekár a operátor spoločnosti ATE s.r.o. Poprad a
riaditeľ oblastného strediska HZS Slovenský raj - mjr. Ing. Dušan Leskovjanský. V zimnej sezóne bola
návštevnosť na lyžiarskych tratiach vyššia, spôsobená predovšetkým zvýšeným počtom školských
lyžiarskych zájazdov. Podmienky na lyžovanie boli dobré. Vzhľadom na dobré snehové podmienky sa
zvýšil počet úrazov na juhu územia Národného parku Slovenský raj, ako aj v pohorí Muránska planina,
kde bol zaznamenaný ťažký úraz následkom pádu z výšky v exponovanom teréne. Tento zásah bol
vykonaný v súčinnosti s Policajným zborom SR, s Hasičským záchranným zborom, s RZP a s pomocou
záchranárov oblastného strediska Nízke Tatry. Do Slovenského raja prichádzajú predovšetkým skúsení
turisti a horolezci, ktorí vyhľadávajú lezenie ľadov, podmienky na lezenie ľadov v zimnej turistickej
sezóne neboli dobré. To sa odzrkadlilo aj na návštevnosti.
V rámci preventívnej činnosti boli vykonávané kontroly schodnosti turistických chodníkov,
technických zariadení (rebríkov, stupačiek, reťazí), kontrola značenia a orientácie v teréne,
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, 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.
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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 a študentov priamo v dome HZS Čingov. Činnosť
HZS bola prezentovaná aj formou prednášok vo výcvikovom stredisku Ministerstva vnútra SR
v Novoveskej Hute.
Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a technicko-kondičných previerok
organizovaných Školiacim strediskom Horskej záchrannej služby.
V priebehu roka príslušníci oblastného strediska spolupracovali s RZP 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 akcií a asistencií. Ku koncu hodnoteného obdobia bol stav zmluvných
dobrovoľných záchranárov v počte 11.

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 v roku 2015 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

43

87

14

3

147

455

32,31

Nízke Tatry

21

78

9

1

109

889

12,26

Západné Tatry

5

26

14

1

46

152

30,26

Malá Fatra

11

17

8

2

38

247

15,38

Veľká Fatra

14

83

3

0

100

397

25,19

Slovenský raj

2

3

2

0

7

89

7,87

Celkom

96

294

50

7

447

2 229

20,05

%
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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 v roku 2015 je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
záchranná zložka
oblastné stredisko HZS

DZ

Počet zásahov
v spolupráci

Počet zásahov
HZS

Vysoké Tatry

85

85

455

18,68

Nízke Tatry

108

108

889

12,15

Západné Tatry

23

23

152

15,13

Malá Fatra

83

83

247

33,60

Veľká Fatra

86

86

397

21,66

Slovenský raj

15

15

89

16,85

Celkom

400

400

2 229

17,95

%

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 2015 vykonávali pohotovostné služby na dispečingoch oblastných
stredísk a pohotovostné služby na pracovisku podľa nasledujúcej tabuľky.
pohotovostné
služby
dispečing
záchranár
celkom

jednotka
osobodeň
osobodeň
osobodeň

VT
720
2 540
3 260

NT

ZT

MF

VF

SR

960
2 943
3 903

845
529
1 374

599
1 020
1 619

348
720
1 068

576
482
1 058

spolu
4 048
8 234
12 282

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
- tyčové značenie
- reťaze (kontrola)
- reťaze (výmena)
- technické zariadenia

jednotka
km/ks
m
m
ks

VT
0/0
600
0
0

NT
55/650
0
0
0

ZT
6/30
400
0
0

MF
40/250
150
20
10

VF
96/520
350
35
150

SR
0/0
680
0
0

Spolu
197/1450
2180
55
160

Záujem o poskytovanie informácií dokazuje návštevnosť (počet unikátnych zobrazení) stránok
v správe HZS podľa nasledujúcej tabuľky:
doména
www.hzs.sk
www.laviny.sk

5.6

počet unikátnych zobrazení stránky/rok
2 617 476
354 198

Činnosť Strediska lavínovej prevencie

Stredisko lavínovej prevencie pracovalo v roku 2015 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-roch
meteorologických staniciach SLP v profile Chopka (Jasná, Luková, Kosodrevina, Srdiečko). Každé
ráno do 8,00 hod. zaznamenávali meteorologické údaje potrebné k posúdeniu lavínovej situácie na
Slovensku z 5-tich synoptických (Lomnický štít, Štrbské pleso, Poprad, Chopok, Telgárt) a troch
klimatických staníc SHMÚ (Skalnaté pleso, Tatranská Javorina a Podbanské) cez program
CUSTOMER – aplikácia umožňujúca odber meteorologických správ SHMÚ a IMGW. Cez emailovú 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 11-tich staníc HZS (Vrátna, Kubínska hoľa, Martinské hole,
Donovaly, Bystrá, Jasná, Čertovica, Žiarska dolina – ústie, Zverovka, Starý Smokovec, Čingov) a
zo siedmich staníc pozorovateľov SLP (Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pri Zelenom plese,
Chata pod Chlebom, Štefánikova chata, Kamenná chata na Chopku a Chata Magurka).
Pohotovostná služba SLP mala k dispozícii pre posúdenie lavínovej situácie údaje z 5-tich „starých“
(v prevádzke od roku 2006) automatických meteorologických staníc (ďalej len „AMS“) na Solisku,
Ľadovom plese, pod Hrubou Kopou, pod Salatínom a Žiarskej chate a z 13-tich „nových“
(v prevádzke od jesene 2014) AMS – Martinské hole, Snilovské sedlo, Krížna, Koniarky, pod
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Chočom, Vyšné žabie pleso, Sliezsky dom, Zamrznuté pleso, pod Klinom, Ďurková, Žobrák, Biele
pleso a Stará poľana.
b)

Tendencia vývoja lavínových situácií bola každú hodinu monitorovaná posúdením meteodát zo
všetkých synoptických staníc na Slovensku a horských staníc v Poľsku, sledovaním družicových
snímok, záberov z meteoradarov, predpovedných synoptických máp a všetkých druhov predpovedí
počasia dostupných na internete.

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 a na rôznych miestach pri pohybe horských záchranárov
vo vysokohorskom teréne. Celkom bolo na SLP vyhodnotených 56 testov stability a profilov
snehovej pokrývky pomocou 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). Testy a profily boli publikované na stránke EAWS (www.avalanches.org) a www.laviny.sk.

d)

Na základe získaných informácií bola denne zostavovaná informácia o lavínovej situácii na
Slovensku. Začiatok vydávania správ v sezóne 2014/2015 bol 20. november 2014. SLP ukončilo
pravidelné vydávanie lavínových informácií 3. mája 2015. 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 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 okolo
12-tej hodiny 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 2014/2015 v jednotlivých pohoriach Slovenska je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:

e)
stupeň lavínového nebezpečenstva

Pohorie

počet

1.

2.

3.

4.

5.

dní

Vysoké Tatry

45

72

45

0

0

162

Nízke Tatry

44

78

22

0

0

144

Západné Tatry

18

78

39

0

0

135

Malá Fatra

42

69

15

0

0

126

Veľká Fatra

44

67

15

0

0

126

20

e)

Výskyt lavín úzko súvisí s vývojom meteorologických podmienok. Fakt, že uplynulá zimná sezóna
2014/2015 (podobne ako predchádzajúca) bola veľmi chudobná na sneh sa odrazil aj v lavínovej
aktivite. Celkovo bolo zaevidovaných 105 lavín, z toho najviac 43 vo Vysokých Tatrách. Pri
podpriemernej snehovej pokrývke vo Fatrách sme zaevidovali len po 2 lavínach.
Počet lavín počas zimy 2014/2015
Vysoké Tatry

43

Belianske Tatry

6

Západné Tatry

39

Nízke Tatry

23

Veľká Fatra

2

Malá Fatra

2

f) Stredisko lavínovej prevencie zaznamenalo počas tejto zimnej sezóny 8 lavínových nehôd.
Nehôd však bolo podstatne viac. Najmä vo freeridových zónach v oblasti Chopku a Derešov.
Stále však prevláda akási obava strhnutých podeliť sa so svojou skúsenosťou a informovať o
lokálne zvýšenom lavínovom nebezpečenstve. Počas zimy sme opäť nezaznamenali ani jeden
deň so 4. stupňom lavínového nebezpečenstva. V Malej a Veľkej Fatre bol 3. stupeň lavínového
nebezpečenstva vyhlásený počas 15 dní, v Nízkych Tatrách počas 22 dní, v Západných Tatrách
počas 39 dní a najviac dní (45) so zvýšeným lavínovým nebezpečenstvom bolo vyhlásených vo
Vysokých Tatrách. Vo Vysokých Tatrách bolo lavínové nebezpečenstvo vyhlásené počas 162
dní, čo je takmer polovica roka (45 % dní). Lavínami bolo ohrozených 18 ľudí, strhnutých bolo
14 a štyria boli čiastočne, resp. úplne zasypaní. Pri lavínach sa počas zimy zranili 3 osoby a jeden
človek, bohužiaľ, v lavíne zahynul. Od roku 1968 do roku 2015 tak v našich horách zahynulo v
lavínach 157 osôb, s priemerom 3,27 osoby / rok. Všetky lavínové nehody sa stali pri druhom (3
nehody), alebo treťom (5 nehôd) stupni lavínového nebezpečenstva. Najohrozenejší boli túto
sezónu opäť skialpinisti pri zjazde (4 osoby) a pri výstupe (3 osoby). Rizikovou skupinou však
stále ostávajú aj horolezci pri výstupe (3 strhnutí). Pri zimnej turistike boli túto sezónu lavínou
strhnuté 2 osoby, pri zostupe z horolezeckej cesty bola strhnutá jedna osoba. Štatistika od roku
2007 poukazuje, že dlhodobo najrizikovejšou zimnou aktivitou, čo sa lavín týka, je horolezectvo
- až 60 strhnutých ľudí. Pri skialpinizme bolo lavínou strhnutých 53 ľudí, nasleduje freeride (16
ľudí), turistika (13 ľudí) a snoubordovanie (5 ľudí). 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 2014/2015 je
v nasledujúcej tabuľke.

Mountai
ns
No
Ti me ra nge /
ČD a te / Dá tum
/ Ča s Pohori e
1 24.1.15

11:29

2 25.1.15

Buri a l / Za s ypa ný
Depth
Injured
Ti me /
/
Above
/
Ča s
Hĺ bka
ground / Na
Zra nen
povrchu
í
mi n.
cm

Buri a l s / Za s ypa ní

Loca l i ty / Loka l i ta

Peopl e
Threa ts / ca ught /
Ohrození Strhnutí Ful l / Úpl ne

Pa rtia l /
Či a s točne

Ki l l ed / Mŕtvi

Activi ty / Aktivi ta

Level /
Stupeň

VT

Ma l á s tudená dol i na

2

2

2

1

Touri s m

2

VT

Lúčne s edl o

1

1

1

1

Cl i mbi ng - des cent

3

1

Cl i mbi ng - a s cent

2

Freeri di ng

3

3 30.1.15

09:54

VT

Vel i cká - Sopeľ

6

3

4 31.1.15

09:45

NT

Dem. - Lukovs ký kotol

1

1

5 31.1.15

10:30

NT

Dem. - Centrá l Meteo

2

2

1

Freeri di ng

3

6 1.2.15

09:30

NT

Dem. - Lukovs ký kotol

1

1

1

Freeri di ng

3

7 7.2.15

13:00

ZT

Ježová

2

1
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5.6.2 Projekty a odborná činnosť
21

Príslušníci Strediska lavínovej prevencie v roku 2015 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,
príprava Ročeniek SLP za sezóny 2013/2014 a 2014/2015,
dokončenie a publikovanie brožúry „Lavíny“ a jej distribúcia,
prevádzkovanie Kompletu Príslop, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu Odboru vedeckotechnického rozvoja Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

5.6.2.1 Test lavínových vyhľadávačov
Koncom zimy 2015 sa na Chate pri Zelenom plese zišli horskí záchranári, vodcovia a lavínoví
špecialisti, aby spolu otestovali najnovšie lavínové vyhľadávače. Podobný test sa uskutočnil už v roku
2011. Odvtedy na trhu pribudlo množstvo nových prístrojov a cieľom testu bolo overiť ich reálny dosah,
presnosť a funkčnosť pri jednotlivých fázach hľadania zasypaného a to:
1. fáza – zachytenie prvého signálu,
2. fáza – priblíženie sa k zasypanému,
3. fáza – presné dohľadanie zasypaného.
Testovali sme 8 najnovších trojanténových vyhľadávačov: Arva Neo, bca Tracker 3, Mammut
Pulse, Ortovox 3+, Ortovox S1+, Ortovox ZOOM+, Pieps PRO a Pieps SPORT. Z každého typu bolo k
dispozícii 5 prístrojov, z ktorých sa 3 náhodne vybrané podrobili testu. V predchádzajúcich testoch
(DAV, UIAGM – ČR, a iné) bol vždy, ako zasypaný vyhľadávač použitý, jeden a ten istý prístroj.
Samozrejme na trhu je množstvo lavínových vyhľadávacích prístrojov a každý zasypaný by chcel mať
ten, čo najlepšie vysiela a každý kto hľadá kamaráta v lavíne, by chcel mať prístroj s najlepším dosahom.
Z tohto dôvodu sa testovali nielen dosahy prístrojov, ale aj ich vysielanie. Výsledky testu boli uverejnené
na webovej stránke www.hzs.sk, prezentované na odborných konferenciách horských záchranárov
a lavínových špecialistov a tiež publikované v odborných a populárnych časopisoch.
5.6.2.2 Servis automatických meteorologických staníc
Počas letnej sezóny sa vykonávala pravidelná kontrola všetkých automatických meteorologických
staníc Horskej záchrannej služby. Po zimnej sezóne boli opravené nosné a kotviace body a zariadenia,
ktoré sú vystavené extrémnej námahe vzhľadom na snehovú pokrývku, nízke teploty, vietor a námrazu.
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 Klinom) a Veľkej Fatre (Krížna). V roku 2015 sa podarilo uviesť uvedené stanice do
riadnej prevádzky. Namerané hodnoty boli používané pri tvorbe lavínových informácií, predpovedí
a výstrah a tiež pri operatívnom riadení záchranných a pátracích akcií.
5.6.2.4 Preventívny odstrel lavín
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Preventívne odstrely sa vykonávali podľa technologických postupov v tradičných lokalitách, kde bola
HZS požiadaná o odstrel snehovej pokrývky, ktorej množstvo, dispozícia a charakter uloženia
predstavovalo potenciálne ohrozenie ľudskej činnosti. Už štandardne to boli lokality v Západných
(Spálený žľab) a Vysokých Tatrách (Lomnické sedlo). Dňa 9.2.2016 príslušníci Strediska lavínovej
prevencie uskutočnili testy stability snehovej pokrývky v lokalite hrebeňových partií nad štátnou cestou
I/72 v oblasti od bývalého Športhotela až po oblasť Rovienok. Na základe vykonaných terénnych
pozorovaní príslušníci pristúpili k preventívnemu odstrelu v lokalite hrebeňa v prvom východnom žľabe
smerom od Rovienok. Výsledok testu stability prostredníctvom pôsobenia tlakovej detonačnej vlny bol
negatívny. Na preventívne odstrely v sezóne 2014/2015 sa použilo 30 kg trhavín.
5.6.2.5 Publikácia LAVÍNY
Stredisko lavínovej prevencie vydalo v priebehu roku 2015 malú praktickú 40-stranovú publikáciu s
názvom „Lavíny”. Publikácia nie je súhrnným dielom o lavínach, metodike a teórii sa venuje len v
krátkosti. Základom je rozbor skutočných lavínových nehôd rozdelených do troch skupín: splazy
s vážnymi následkami, tradičné lavínové nehody a nehody s lavínovými batohmi. Každá skupina prináša
zhodnotenie troch rôznych nehôd, z ktorých niektoré skončili aj tragicky. Publikácia bola vydaná
v náklade 5000 ks a je tiež voľne dostupná na stránke www.laviny.sk.
5.6.2.6 Preteky „Bokami Západných Tatier 2015“
V dňoch 20.-22. marca 2015 sa v Západných Tatrách opäť konali najväčšie slovenské skialpinistické
preteky – Bokami 2015. 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 Programové vybavenie pre evidenciu lavínových nehôd a nešťastí
Podobne ako aplikáciu „SnoProfiler“ pripravila EAWS (Európska asociácia lavínových služieb) v
spolupráci s Univerzitou Viedeň (University of Vienna, Department of Geography and Regional
Research) programové vybavenie pre evidenciu lavínových nehôd a nešťastí. Príslušníci SLP začali
s testovaním v zimnej sezóne 2014/2015. Po jeho uvedení do riadnej prevádzky v nasledujúcej sezóne
bude možné na stránke Asociácie vidieť prehľad lavínových nehôd a nešťastí s ich popisom, fotografiami
a presnou lokalizáciou (podobne ako testy a profily snehovej pokrývky).
5.6.2.8 Mobilná aplikácia Snowsafe
Príslušníci SLP v priebehu zimnej sezóny 2013/2014 začali testovali systém Snowsafe – mobilnú
aplikáciu, ktorá poskytuje lavínové informácie z alpských krajín. Do aplikácie boli pridané slovenské
pohoria, pre ktoré sú vydávané lavínové správy. Aplikácia pre verejnosť bola uvedená do riadnej
prevádzky v zimnej sezóne 2014/2015, čo ocenili komunity slovenských aj českých horolezcov,
skialpinistov a horských vodcov.
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5.6.2.9 Aplikácia „SnoProfiler“
Po otestovaní 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), príslušníci SLP pripravili pre
lavínových špecialistov a horských záchranárov manuál na používanie tohto programu, na spracovanie
výsledkov a následné prezentovanie testov a profilov snehovej pokrývky na internete. Testy a profily sú
od sezóny 2014/2015 publikované na stránke EAWS (www.avalanches.org) a www.laviny.sk.
5.6.2.10 Inštalácia a servis digitálnych meteorologických 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. Následne boli umiestnené podobné
senzory, ktoré ale pracujú v režime off-line, do profilu Chopku a lavínových svahov Príslopu v Žiarskej
doline. V roku 2015 Stredisko lavínovej prevencie pravidelne zbieralo namerané informácie z týchto
senzorov a robilo ich pravidelnú údržbu (kontrola batérií, uchytenie a ukotvenie). Tiež doplnilo senzor na
Téryho chatu vo Vysokých Tatrách a Štefánikovu chatu v Nízkych Tatrách.

5.6.3

Metodická činnosť

Príslušníci Strediska lavínovej prevencie v roku 2015 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
 Frauenfelder R., Lato M. J. Biskupič M.: Using eCognition to automatically detect and map
avalanche deposits from the spring 2009 avalanche cycle in the Tatra mts., Slovakia, The
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Volume XL-7/W3, 2015 36th International Symposium on Remote Sensing of
Environment, 11–15 May 2015, Berlin, Germany.
Populárno náučné publikácie
 Biskupič M., Richnavský J., Kyzek F., Lizuch M., Žiak I.,: Lavíny - skutočné lavínové
nehody s komentárom Strediska lavínovej prevencie, rozbor vybraných lavínových nehôd,
voľne dostupná brožúra, náklad 5 000 ks,
 Kyzek F.: První nasazení lavínového vyhledávače naostro, Snow 87,
 Biskupič M.: Lavina neví, že jste lavínový expert, Snow 88,
 Biskupič M.: Neštestí pod Vysokou, Snow 91,
 Richnavský J.: Lukový kotel – lavínový batoh nepomohl, Snow 91,
 Žiak I., Richnavský J., Lizuch M.: Nešťastie na Svišťovom štíte, Horolezec.
Prezentácie
 Žiak I., Lizuch M., Richnavský J., Kyzek F., Biskupič M.: Avalanche beacon test 2015,
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5.6.5

IKAR – CISA Kilarney, Írsko, 13. - 17. október 2015,
Procter E., Biskupič M.: Účinnosť lavínových batohov, Tatranská Lomnica, Pelikánuv
semninár, Október 2015.

Medzinárodné kontakty a konferencie

 Lavínové školenie na Haly Gansenicovej, Poľsko, 2. - 4. marec 2015
Na Haly Gansienicowej - na poľskej strane Tatier, sa uskutočnilo lavínové školenie poľských
záchranárov z TOPRu. Školiteľmi a inštruktormi boli tri významné osobnosti v lavínovej oblasti –
Werner Munter, Manuel Genswein a Peter Kimmig. Poľským záchranárom patrí veľká vďaka za to, že
na školenie prizvali aj dvoch príslušníkov HZS zo Strediska lavínovej prevencie. Tu si počas troch dní
osvojili mnoho nových a inovatívnych vecí zameraných na pohyb osôb v lavínovom teréne
a zhodnotenie lavínovej situácie (Nivocheck, 3x3), postupy pri záchrane na lavíne (vyhľadávanie,
sondovanie, vykopávanie, ošetrenie) a mnohé ďalšie. Školenie prebiehalo v dvoch obsahovo rozdielnych
skupinách a obe formou teórie – prednášok a praxe v teréne.
 18. stretnutie Európskych lavínových služieb (EAWS) v Ríme, 5. - 6. jún 2015
V dňoch 5. - 6. júna sa v Ríme konalo už 18. stretnutie európskych lavínových služieb (European
Avalanche Warning Services). Stretnutie sa koná pravidelne každé dva roky, čiže prvé stretnutia boli už
80-tych rokoch. Na stretnutí sa prezentujú nové prístupy a postupy, poukazuje sa na aktuálne problémy
pri predpovedaní a čoraz častejšie sa reaguje na dopyt verejnosti po lavínových informáciách. Na základe
prezentácií a diskusií sa hlasovaním schvaľujú odporúčania, ktoré by každá z lavínových služieb mala
implementovať tak, aby obsah lavínových informácií bol v každej krajine rovnaký, alebo aspoň podobný.
 IKAR, Írsko, Killarney, 13. – 17. október 2015
Medzinárodná konferencia horských záchranných služieb IKAR 2015 sa konala na jeseň v írskom
Killarney. Horská záchranná služba sa okrem prednášky v komisii pozemnej záchrany zúčastnila diania v
lavínovej komisii prostredníctvom Strediska lavínovej prevencie. Na konferencii boli odprezentované
výsledky testu lavínových vyhľadávacích prístrojov, ktorý sa s tradičnými partnermi SLP (UIAGM
Slovensko, Horská služba ČR a Jagelonská univerzita – Poľsko) uskutočnil v marci 2015 v okolí chaty
pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách.
 Pelikánov seminár, Tatranská Lomnica, 24. - 25. október 2015
Koncom októbra sa v rámci medzinárodnej spolupráce uskutočnila medzinárodná štúdia zameraná na
účinnosť lavínových batohov. Jej cieľom bolo zistiť aké účinné sú lavínové batohy a za akých
podmienok je ich účinnosť znížená. Celkovo bolo zozbieraných 245 lavínových nehôd so 424 strhnutými
osobami, ktoré boli podrobené štatistickej analýze. Výsledky tejto štúdie boli prezentované na 26.
konferencii Pelikánov seminár, ktorá sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici v hoteli
Morava. Táto konferencia, ktorú spoločne organizujú Společnost horské medicíny, Lékařská komise
ČHS a Medicínska komisia SHS JAMES, je zameraná na aktuálne problémy a novinky v oblasti horskej
a expedičnej medicíny. Tento ročník sa tešil bohatej medzinárodnej účasti, keď sa spolu stretli nadšenci
nielen z Českej republiky a Slovenska, ale aj z Poľska.

25

Činnosť Školiaceho strediska

5.7

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

kpt. Bc. Ivan Krajčír
npor. Bc. Martin Kupčo
npor. Bc. Ján Žiška
kpt. RNDr. Ivan Račko

kpt. Bc. Peter Nemec
npor. Bc. Roman Švantner
kpt. Mgr. Igor Trgiňa
kpt. Mgr. Zuzana Daxnerová
MUDr. Ladislav Kotrusz

riaditeľ Školiaceho strediska
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár – špecialista pre metodiku
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár – špecialista pre rádiovú a spojovaciu technika
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár - špecialista pre kynológiu
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár - špecialista pre speleológiu
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár – špecialista pre speleológiu
(záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár – špecialista pre metodiku
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
záchranár – špecialista pre metodiku
(základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť,
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou)
odborný referent pre administratívne činnosti
lekár – garant

5.7.1 Prehľad školení
Školiace stredisko zabezpečovalo špecializovanú prípravu, skúšky, školenia a preskúšania v roku
2015 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.

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 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 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
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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 2015 bol v zmysle platnej legislatívy rokom
obnovovania odbornej spôsobilosti.
V Školiacom stredisku už viac rokov pretrvával nedostatok školiteľov, bolo nevyhnutné zvýšiť ich
počet minimálne o dvoch tak, aby sa úroveň vzdelávania v Horskej záchrannej službe udržiavala na
štandardnej úrovni. Táto potreba vyplynula 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. Koncom roka 2015 bol
počet systemizovaných miest v Školiacom stredisku zvýšený o dvoch požadovaných školiteľov – npor.
Bc. Roman Švantner a kpt. Mgr. Igor Trgiňa.
Príslušník Školiaceho strediska kpt. Bc. Ivan Krajčír bol presunutý do oblastného strediska Slovenský
raj na pozíciu riaditeľa a na jeho miesto bol pridelený príslušník oblastného strediska Slovenský raj kpt.
Bc. Peter Nemec.
Prehľad o vykonanej špecializovanej príprave, školeniach a počte hodín školiteľov Školiaceho
strediska a inštruktorov uvádzame v nasledovných tabuľkách.

5.7.1.1

Špecializovaná príprava a školenia organizované pre príslušníkov HZS
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Názov školenia
Termín školenia
1)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry – Jasná, 13. -15. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
2)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 13. - 15. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
3)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatry, 13. - 15. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
4)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Západné Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
5)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
6)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
7)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatra – Martinské Hole, 28. - 30. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
8)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry – Jasná, 28. - 30. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
9)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, Slovenský raj, 28. - 30. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
10) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Malá Fatra – Vrátna, 29. 1. - 2. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
11) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatra – Martinské Hole, 29. - 31. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
13) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Západné Tatry – Podbanské, 6. - 8. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

1

6

14,4

5

72

1

11

14,4

2

28,8

1

5

16,5

3

31,4

1

6

14,4

2

28,8

1

8

14,4

3

31,8

1

6

14,4

2

28,8

1

6

15,5

3

34

1

4

12

2

32

1

15

16,2

1

16,2

1

6

14,4

3

31,8

1

7

14,4

2

28,8

1

1

14,4

5

60,6
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19) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry - Pieniny, 20. – 22. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
20) Kondičná a technická previerka, školenie a
preskúšanie PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry – Pieniny, 20. – 22. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST,
TTP , skúšky
1) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška, PZČ – zimná časť
2. – 7. 3. 2015,
KTP, IMPR, RDST, OZA, ZPSL, OBP, ZDRAV, LAV,
skúšky
2) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška, PZČ – zimná časť
2. – 7. 3. 2015,
KTP, IMPR, RDST, OZA, ZPSL, OBP, ZDRAV, LAV,
skúšky
1)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Slovenský raj, 5. – 7. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
2)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Veľká Fatra – Donovaly, 5. – 7. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
3)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Západné Tatry – Jánska dolina, 19. – 21. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
4)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 19. - 21. 5. 2015 ,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
5)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Nízke Tatry – Jasná, 19. – 21. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
6)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Veľká Fatra, 19. – 21. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
7)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 26. – 28. 5. 2015 ,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
8)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Nízke Tatry - Jasná, 26. – 28. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
11) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Malá Fatra, 26. – 28. 5. 2015 ,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
12) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Západné Tatry, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
13) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Malá Fatra, 12. – 14. 6. 2015 ,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
14) Kondičná a technická previerka, školenie

2

3

32

1

16

1

4

16

2

32

2

1

96

2

60

1

1

48

3

144

1

12

14,4

2

28,8

1

3

14,4

2

6

1

10

14,4

2

28,8

1

9

14,4

1

14,4

1

13

14,4

7

100,8

1

7

14,4

2

28,8

1

15

14,4

2

28,8

2

28,8

9

1

7

14,4

2

28,8

1

1

14,4

2

28,8

1

1

14,4

2

28,8
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a preskúšanie, PZČ – letná časť
Nízke Tatry, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
17) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Nízke Tatry – Jasná, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
18) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Západné Tatry - Zuberec, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
20) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – letná časť
Malá Fatra – Kubínska hoľa, 31. 7. – 2. 8. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie a
preskúšanie, ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 13. – 15. 1. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ,
LaS, HNZPE, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a
preskúšanie, ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 19. – 21. 5. 2015 ,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV,MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška, inštruktor, seminár – zimná časť
Západné Tatry – Zverovka, 16. - 19. 3. 2015,
TTP, IMPR, HNZPE ZnSHŠ, IZS, METEO, OZA, MKŽ,
HLZ, LAV, OvLAV, HOROL, LaS, SLPZ, ZPSL, TaOT,
ABS/PEPS/RECO, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška, inštruktor, seminár – letná časť
Slovenský raj – Čingov, 5. – 9. 10. 2015,
HOROL, OHDZ (paraglider-záchrana so stromu), IMPR.,
TTP, ŽUMAR, ZLAŇ, lanovka so žeriavom, GPS, motorový
navijak, Dyneema, lanovka, skúšky
18) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry - T. Lomnica, 19. – 20. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
22)Kondičná a technická previerka, školenie a
preskúšanie, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, 28. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, Lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
CELKOM
HOROL
KTP
IMPROV
ZDRAV
MKŽ
OBP
OZA
ZPSL
TTP
RDST
LAV
LZ
TaOT
IZS
METEO
HNZPE
ZnSHŠ
OP
SLPZ
ZHS
NZA

-

1

1

14,4

2

28,8

1

1

14,4

1

14,4

1

1

10,2

2

28,8

1

1

14,4

1

14,4

1

1

14,4

2

28

1

1

14,4

1

14,4

2

7

82

1

41

2

7

82

1

41

1

2

22

2

1

22

1

11

40

198

780,6

81

1 273,20

horolezectvo
kondično - technická previerka
improvizácia pri záchrannej akcii
zdravoveda
materiál, jeho kontrola, životnosť
ochranné bezpečnostné prostriedky
organizácia záchrannej akcie
záchrana pomocou statických lán, navijak
technicko - transportné prostriedky
rádiová a spojovacia technika
lavíny
letecká záchrana, zásady pohybu okolo vrtuľníka
topografia a orientácia v teréne
integrovaný záchranný systém
meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom
horské nešťastia – záchranár, právo a etika
záchrana v horách na Slovensku - história a štatistika
ochrana prírody
sneh a lavíny - primárna záchrana
záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika
nácvik záchranných akcií v teréne
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V roku 2015 absolvovali špecializovanú prípravu a skúšky a získali tak odbornú spôsobilosť na
pozemnú záchrannú činnosť novoprijatí príslušníci HZS.

5.7.1.2 Školenie a preskúšanie príslušníkov HZS na vrtuľník MI 171, ATE 109 K2
Názov školenia
Termín školenia

1)Kondičná a technická previerka,
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
príslušníci HZS -VF, MF
21. - 22.4. 2015,
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, NCT, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
2)Kondičná a technická previerka,
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
príslušníci HZS - SR, MF
22. - 23. 4. 2015,
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, NCT, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
3)Kondičná a technická previerka,
špecializovaná príprava a skúška - Záchranná
činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
príslušníci HZS – NT
17. - 18. 6. 2015,
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, NCT, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Veľká Fatra –Donovaly, 21. 4. 2015,
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky.
2) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Malá Fatra – Vrátna, 22. 4. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
3) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Slovenský raj – Čingov, 23. 4. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
4) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Vysoké Tatry, 2. 6. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA skúšky
5) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Vysoké Tatry, 3. 6. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA skúšky
6) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť pomocou

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

2

2

36

2

2

36

1

1

18

2

8

18

2

14

18

1

6

9

1

8

9

1

14

9

1

7

9

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

1

18

1

9

Počet
školiteľov
iných
subjektov
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Počet
hodín
školiteľov
iných
subjektov

vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Vysoké Tatry, 4. 6. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
7) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Nízke Tatry, 17. 6. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
8) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
NT, ZT, 18. 6. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
9) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie - Záchranná činnosť pomocou
vrtuľníka lanovou technikou príslušníci HZS
Nízke Tatry, 26. - 27. 10. 2015
ZLZ, TP, NV, PŽ, NVvŠT, RDST, ZST, ZzV,
PODVES, NZA, skúšky
1) Školenie a preskúšanie - Agusta K109 K2
ATE,
Vysoké Tatry - Poprad, 1. – 4. 6. 2015
definícia a metodiky (opretie, podves, záves,
navijak), 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
CELKOM
ZLZ
TP
NV
PŽ
NVvŠT
ZST
ZzV
PODVES

-

1

15

9

1

9

1

12

9

1

9

1

14

9

1

9

93

16

196

189

5

54

1

9

2

12

3
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zásady leteckej záchrany v horských oblastiach
transportné prostriedky pod vrtuľník
navádzanie vrtuľníka
práca s palubným žeriavom
nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie
zlaňovanie a samoistenie na trenažéri
zlaňovanie z visu vrtuľníka
práca s vrtuľníkom v podvese

Špecializovaná príprava, skúšky, školenie a preskúšanie leteckej záchrany sa konalo v zmysle
letového plánu na rok 2015 v jednotlivých oblastných strediskách HZS v spolupráci s Leteckým útvarom
Ministerstva vnútra SR a ATE s.r.o. Poprad. V roku 2015 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 jún sa uskutočnilo aj plánované školenie a preskúšanie prevádzkovateľom Air Transport
Europe s.r.o. Poprad na vrtuľník Agusta 109 K2. V plánovanom termíne bolo preškolených 93
príslušníkov.

5.7.1.3 Sústredenia metodikov oblastných stredísk HZS
Názov školenia
Termín školenia

CELKOM

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

0

0

0

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

0

0
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Pre maximálnu vyťaženosť príslušníkov Školiaceho strediska sa v roku 2015 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
1) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry - Jasná, 13. - 15. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
3) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatra, 13. - 15. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
4) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Západné Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
5) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
6) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 20. - 21. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
7)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatra – Martinské Hole, 28. - 30. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
8)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry – Jasná, 28. - 30. 1. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
12)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Veľká Fatra, Nízke Tatry – 6. - 8. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
13)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Západné Tatry – Podbanské, 6. - 8. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
13)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Malá Fatra – Vrátna, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
13)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

2

28,8

1

5

3

2

1

7

1

1

8

14,4
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11

7
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Nízke Tatry – Jasná, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
14)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Malá Fatra – Vrátna, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
15)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Nízke Tatry – Jasná, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
16)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, Slovenský raj, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP
, skúšky
17)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Západné Tatry - Spálená, 13. – 15. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP ,
skúšky
18)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Kremnické Vrchy, 20. – 22. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP ,
skúšky
19)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, PZČ – zimná časť
Vysoké Tatry - Pieniny, 20. – 22. 2. 2015
KTP, OBP, OZA, IMPR, ZPSL, LAV, ZDRAV, RDST, TTP ,
skúšky
1) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška PZČ – zimná časť
2. – 7. 3. 2015,
KTP, IMPR, RDST, OZA, ZPSL, OBP, ZDRAV, LAV,
skúšky
2) Kondičná a technická previerka, špecializovaná príprava
a skúška PZČ – zimná časť
23. – 28. 3. 2015,
KTP, IMPR, RDST, OZA, ZPSL, OBP, ZDRAV, LAV, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Veľká Fatra – Donovaly, 5. – 7. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
5) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Veľká Fatra – Donovaly, 5. – 7. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
6) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Veľká Fatra, 19. – 21. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
7) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 26. – 28. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
8) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Nízke Tatry - Jasná, 26. – 28. 5. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
9) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Nízke Tatry - Jasná, 12. – 14. 6. 2015,
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KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
10) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Kremnické Vrchy , 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
11) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Malá Fatra, 26. – 28. 5. 2015 ,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
12) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Západné Tatry, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
13) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Malá Fatra, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
14) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
NT , 12. 6. – 14. 6. 2015 , KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV,
IMPR, TTP, skúšky
15) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Pieniny, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
16) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
17) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Nízke Tatry – Jasná, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
18) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Západné Tatry - Zuberec, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
19) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Nízke Tatry, 3. – 5. 7. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
20) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
PZČ – letná časť
Malá Fatra – Kubínska hoľa, 31. 7. – 2. 8. 2015,
KTP, OBP, OZA, ZPSL, ZDRAV, IMPR, TTP, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 13. – 15. 1. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 28. – 30. 1. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
3) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Veľká Fatra, 6. – 8. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ,
ZDRAV, MKŽ, LaS, HNZPE, skúšky
4) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Západné Tatry – Podbanské, 6. – 8. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
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5) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Malá Fatra – Vrátna, 13. – 15. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
6) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Nízke Tatry – Kráľova hoľa, 13. – 15. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
7) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, Slovenský raj, 13. – 15. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA,
SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS, HNZPE, skúšky
8) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Západné Tatry – Spálená, 13. – 15. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
9) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry – Pieniny, 20. – 22. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL., LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
10) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Kremnické Vrchy, 20. – 22. 2. 2015,
KTP, OBP, HOROL, LZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LaS,
HNZPE, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – zimná časť
Vysoké Tatry, 17. – 26. 4. 2015,
HOROL, HLZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, LaS, HNZPE, OZA,
OBP, MKŽ, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry - Téryho chata, 18. – 23. 5. 2015,
HOROL, HLZ, OZA, SLPZ, ZDRAV, LaS, HNZPE, OZA,
OBP, MKŽ, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Veľká Fatra, 19. – 20. 5. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 19. – 21. 5. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
3) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry, 26. – 28. 5. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
4) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Západné Tatry – Žiarska dolina, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
5) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Nízke Tatry, 12. – 14. 6. 2015 ,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
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6) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry - Pieniny, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
7) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Malá Fatra, 12. – 14. 6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
8) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Vysoké Tatry, Slovenský raj, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
9) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Nízke Tatry, 19. – 21. 6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
10) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Západné Tatry – Zverovka, 19. – 21. 6. 2015 ,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
11) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Kremnické Vrchy, 19. – 21.6. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
12) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Nízke Tatry, 3. – 5. 7. 2015 ,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
13) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
ZZČ – letná časť
Malá Fatra, 31.7. – 2. 8. 2015,
KTP, ZnSHŠ, OBP, OZA, IZS, HOROL, TaOT, RDST,
METEO, OP, SLPZ, ZDRAV, MKŽ, LZSH, HNZPE, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, špecializovaná príprava
a skúška, inštruktor, seminár – zimná časť
Západné Tatry – Zverovka, 16. – 19. 3. 2015,
TTP, IMPR, HNZPE ZnSHŠ, IZS, METEO, OZA MKŽ, HLZ,
LAV, OvLAV, HOROL, LaS, SLPZ, ZPSL, TaOT,
ABS/PEPS/RECO, skúšky
2) Kondičná a technická previerka, špecializovaná príprava
a skúška, inštruktor, seminár – letná časť
Slovenský raj – Čingov, 5. – 9. 10. 2015,
HOROL, OHDZ (paraglider-záchrana so stromu), IMPR., TTP,
ŽUMAR, ZLAŇ, lanovka so žeriavom, GPS, motorový navijak,
Dyneema, lanovka, skúšky
1) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Veľká Fatra, 13. 1. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, TTP, OBP,
skúšky
2) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Veľká Fatra –Donovaly, 16. 1. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA,OBP, skúšky
3) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Kremnické Vrchy, 23. – 25. 1. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
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5) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati Štrbské Pleso, 28. 2.
2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
9)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Racibor - Ski Orava, 12. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
10)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Západné Tatry – Zverovka, 12. - 13. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
11) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati Západné Tatry –
Zverovka, 13. 12. 2015,
TTP, RDST, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OZA, OBP, skúšky
14) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati Kosodrevina, 17. 12.
2015,
TTP, RDST, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OZA, OBP, skúšky
15) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Nízke Tatry – Jasná, 19. 12. 2015,
TTP, RDST, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OZA, OBP, skúšky
16) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Veľká Fatra – Donovaly, 19. 12. 2015,
TTP, RDST, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OZA, OBP, skúšky
17)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Slovenský raj – Čingov, 19. 12. 2015,
TTP, RDST, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OZA, OBP, skúšky
18) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry - T. Lomnica, 19. – 20. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
20) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Vysoké Tatry, 16. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
21) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry - T. Lomnica, 19. a 28. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
22) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati VT –
Tatranská Lomnica 28. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, Lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
CELKOM

3

1

33

3

2

33

3

4

27

3

17

33

1

5

11

2

22

1

5

11

2

22

2

2

2

22

2

22

2

22

16

2

32

818,8

77

1 184,40

9

2

1

4

5

57

462

Špecializovaná príprava, školenia, 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 máji 2015 bola ukončená špecializovaná príprava a skúšky základnej záchrannej činnosti pre
nových zmluvných dobrovoľných záchranárov, 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.
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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.
Spolupráca, komunikácia a súčinnosť s Leteckým útvarom sa v tomto období výrazne zlepšili.
V roku 2015 sa realizovali aj špecializovaná príprava, školenia, skúšky a preskúšania záchrannej
činnosti na lyžiarskej trati podľa potrieb jednotlivých oblastných stredísk.

5.7.1.5 Špecializovaná príprava a školenia pre členov občianskych združení
Názov školenia
Termín školenia
4) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej
trati
Štrbské Pleso, 27.2. – 1. 3. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
5)
Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Štrbské Pleso, 28. 2. 2015,
TTP, RDST, OZA, OBP, ZDRAV, lyžovanie, NZA, skúšky
6) Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati Vysoké Tatry Štrbské Pleso, 21. 3. 2015,
TTP, RDST, OZA, OBP, ZDRAV, lyžovanie,
NZA, skúšky
13)Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry, 16. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
19)Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej
trati,
Nízke Tatry - Srdiečko, Drienica, 19. – 20. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
CELKOM

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

2

8

72

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

1

36

7

2

35

22

3

1

15

16

2

32

5

68

110

3

68

Pre členov občianskych združení boli vykonané špecializovaná príprava a školenia na 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
3) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej
trati
Kremnické Vrchy, 23. – 25. 1. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
4) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej
trati

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

1

1
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Štrbské Pleso, 27. 2. – 1. 3. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
7)Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Remata, Blanc, Kľak, Krpačovo, 2. 11. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
8)Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Selce, Ski Chemosvit, 8. – 9. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
9)Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Racibor, Ski Orava, 12. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
10)Kondičná
a technická
previerka,
školenie
a preskúšanie, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Západné Tatry – Zverovka, 12. - 13. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
11)Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Západné Tatry – Zverovka, 13. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
12)Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Bachledova dolina, 15. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
13)Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie, Záchranná činnosť na lyžiarskej trati,
Vysoké Tatry, 16. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, lyžovanie, NZA, OBP,
skúšky
18) Kondičná a technická previerka, špecializovaná
príprava a skúška Záchranná činnosť na lyžiarskej
trati
Vysoké Tatry - T. Lomnica 19. – 20. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, NV, ZDRAV, LAV, NZA, skúšky
22)Kondičná a technická previerka, školenie a preskúšanie
Záchranná činnosť na lyžiarskej trati
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, 28. 12. 2015,
TTP, RDST, OZA, ZDRAV, Lyžovanie, NZA, OBP, skúšky
CELKOM

3

19

33

2

10

22

4

1

3

3

16

33

2

5

22

1

1
10

62

110

0

0

Špecializovaná príprava a školenia boli v roku 2015 realizované na základe požiadaviek a objednávok
od prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk a boli fakturované v zmysle platného cenníka činností HZS.
Špecializovanú prípravu a školenia pre záchrannú činnosť na lyžiarskej trati absolvovalo spolu 62
osôb a boli realizované v lyžiarskych strediskách Veľká Rača Oščadnica, Levočská dolina, Tále,
Kosodrevina, Liptovský Hrádok, Štrbské pleso, Remata, Zverovka, Tatranská Lomnica a Bachledova
dolina.
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5.7.2 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska
v oblasti speleológie
Názov školenia
Termín školenia

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

1

9

1

1

1)Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Jaskynná záchranná činnosť
Nízke Tatry – Jasná, 4. - 7. 5. 2015,
OV, BZ, JT, ZM, KARS, VYS, TKZČ, TIZČ,
ZPPP, PvP, skúšky.
2)Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie Jaskynná záchranná činnosť
Nízke Tatry – Jasná, 22. - 25. 6. 2015,
OV, BZ, JT, ZM, KARS, VYS, TKZČ, TIZČ,
ZPPP, PvP, skúšky.
1) Kondičná a technická previerka, školenie
a preskúšanie
Jaskynná záchranná činnosť
Veľká Fatra, 23.-25. 6. 2015,
výkon práce v jaskyni, NZA
1) Seminár inštruktorov JZS 15. – 16. 8. 2015
Metodické precvičenie záchranných techník
a postupov , hodnotenie prezentácií
CELKOM
BZ
OV
ZM
JT
VYS
TIZČ
TKZČ
TZA
ZPPP
PvP
KRAS

-

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

28,5

2

57

1

28,5

2

57

13

28,5

5

16,5

28

102

4

114

1

2

bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni
osobná výstroj a výzbroj
záchranný materiál
jednolanová technika, práca na lane
vystrojovanie priepasti
technika individuálnej záchrannej činnosti
technika kolektívnej záchrannej činnosti
technika záchrannej akcie
zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni
prežitie v podzemí
krasológia

Podľa schváleného plánu na rok 2015 a v zmysle platnej legislatívy sa uskutočnili školenia
a preskúšania pre odbornú spôsobilosť na jaskynnú záchrannú činnosť.
V dňoch 4.-7.5.2015 špecialista pre speleológiu kpt. RNDr. Ivan Račko realizoval v Nízkych Tatrách
školenie a preskúšanie záchranárov a inštruktorov v špecializovanej činnosti jaskynná záchranná
činnosť. Školenia sa zúčastnilo 9 príslušníkov jaskynnej záchrannej skupiny a 3 inštruktori.
V dňoch 22.-25.6.2015 špecialista pre speleológiu v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre zabezpečoval
realizáciu školenia a preskúšania príslušníka - záchranára z oblastného strediska Malá Fatra v
špecializovanej činnosti jaskynná záchranná činnosť. Prvý deň sa uskutočnila teoretická časť v Jánskej
doline. Následne v dňoch 23.-25.6.2015 sa v rámci školenia jaskynnej záchrannej činnosti spolu s
garantom a dvoma inštruktormi uskutočnila praktická časť.
V dňoch 15.-16.8.2015 sa v Nízkych Tatrách uskutočnil seminár inštruktorov v špecializovanej
činnosti jaskynná záchranná činnosť. Seminára sa zúčastnil garant jaskynnej záchrannej činnosti spolu
s 2 inštruktormi a 3 inštruktormi - čakateľmi. Všetci zúčastnení preukázali potrebné teoretické
vedomosti a praktické zručnosti. Počas seminára sa uskutočnil okrem teoretickej časti aj praktický
výcvik v jaskynnom prostredí spolu so 17-timi členmi dobrovoľnej speleologickej záchrannej služby
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Uskutočnila sa aj cvičná záchranná akcia v Jaskyni mŕtvych
netopierov. V závere prvého dňa seminára pred hodnotiacou komisiou obhajovali svoje prezentácie
k zadaným témam inštruktori – čakatelia. Príslušníkom npor. Milanovi Blaškovi, npor. Lukášovi
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Benickému a por. Martinovi Konfalovi hodnotiaca komisia priznala titul „inštruktor jaskynnej
záchrany“. Druhý deň sa uskutočnili aktivity v Demänovskej doline v jaskyni Psie diery.

V oblasti speleológie realizoval špecialista pre túto oblasť ďalšie nasledovné aktivity.
V dňoch 31.3.2015 - 2.4.2015 špecialista pre speleológiu organizoval cvičenie pyrotechnikov záchranárov. Zúčastnilo sa ho sedem členov jaskynnej záchrannej skupiny HZS a jeden príslušník z KEU
Policajného zboru Ministerstva vnútra SR. Cvičenie sa uskutočnilo v teréne Nízkych Tatier v Jánskej
doline, a to v Kanálovej jaskyni a Malej stanišovkej jaskyni.
V dňoch 11.-12.4.2015 garant pre jaskynnú záchrannú činnosť organizoval seminár inštruktorov v
špecializovanej činnosti jaskynná záchranná činnosť v Mojtíne v Strážovských vrchoch. Seminára sa
zúčastnili 2 inštruktori jaskynnej záchrannej činnosti a 2 inštruktori - čakatelia. Všetci zúčastnení
preukázali potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Počas seminára sa uskutočnil okrem
teoretickej časti aj praktický výcvik v jaskynnom prostredí. Spolu s 12-timi členmi dobrovoľnej
speleologickej záchrannej služby Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutočnila aj cvičná
záchranná akcia v Mojtínskej májovej jaskyni.
V dňoch 9.-11.6.2015 špecialista pre speleológiu organizoval cvičenie pyrotechnikov – záchranárov.
Zúčastnilo sa ho šesť členov jaskynnej záchrannej skupiny HZS. Cvičenie sa uskutočnilo v teréne
Nízkych Tatier v Jánskej doline, a to v Kanálovej jaskyni a Štefanovej jaskyni v Demänovskej doline.
V dňoch 8.-10.9.2015 špecialista pre speleológiu zabezpečoval cvičenie skupiny č. 1 jaskynných
záchranárov HZS v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. Počas cvičenia sa uskutočnili nácviky
záchranných techník v Jánskej doline a v jaskyniach Suchá 1 a Veľká Žiarna jaskyňa v Belianskej doline
Veľkej Fatry.
V dňoch 28.-30.9.2015 špecialista pre speleológiu zabezpečoval v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre
cvičenie skupiny č. 2 jaskynných záchranárov HZS. Počas cvičenia sa uskutočnili nácviky záchranných
techník a rekognoskácia neznámych jaskynných priestorov v Jánskej doline, Demänovskej doline a
Harmaneckej doline.
V dňoch 20.-22.10.2015 garant pre jaskynnú záchrannú činnosť organizoval cvičenie pyrotechnikov záchranárov HZS. Zúčastnilo sa ho šesť členov jaskynnej záchrannej skupiny. Cvičenie sa uskutočnilo
v teréne Nízkych Tatier, a to prvý deň vo vstupných častiach nového vchodu do Štefanovej jaskyne v
Demänovskej doline a dva dni v Jánskej doline v Kanálovej jaskyni.
V dňoch 24.-25.10.2015 špecialista pre speleológiu organizoval seminár inštruktorov v
špecializovanej činnosti jaskynná záchranná činnosť. Seminára sa zúčastnili aj 4 inštruktori jaskynnej
záchrannej činnosti a 11 členov dobrovoľnej speleologickej záchrannej služby Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Prvý deň sa uskutočnila cvičná záchranná akcia v jaskyni Sucha č.1. v Belianskej doline
Veľkej Fatry a druhý deň boli precvičované techniky individuálnej záchrannej činnosti (záchrana
jaskyniara visiaceho na lane) a tiež kolektívnej záchrannej činnosti v Jánskej doline Nízkych Tatier.
Dňa 6.11.2015 garant pre jaskynnú záchrannú činnosť organizoval záchrannú akciu v jaskyni Zvonivá
Jama. V podvečerných hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania (OSTV) cez tiesňovú
linku „112“ žiadosť o pomoc pre jaskyniara, občana Maďarskej republiky, ktorý spadol v priepasti
Zvonivá jama na Plešiveckej planine. Po páde v priepasti sa neozýval na volanie, preto jeho kolegovia
požiadali prostredníctvom tiesňovej linky „112“ o pomoc OSTV Horskej záchrannej služby.
OSTV HZS kontaktuje o 16:30 hod. kpt. RNDr. Ivana Račka - vedúceho jaskynnej záchrany HZS,
ktorý okamžite organizuje záchrannú akciu. Po dosiahnutí dna jaskyne záchranári zistili, že 36 – ročný
muž pádom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Po tejto predbežnej informácii vedúci jaskynnej
záchrany cca o 19:00 hod. informuje prostredníctvom linky „158“ Operačné stredisko Policajného zboru
SR a žiada príslušníkov Policajného zboru o asistenciu pri záchrannej akcii - zabezpečenie príslušného
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obhliadajúceho lekára, technika a pohrebnú službu. Po zhodnotení situácie a možností sa záchranný tím
rozhodol pre transport protiváhou o dĺžke cca 93 metrov s využitím deviátorov a následným vytiahnutím
kladkostrojom pred priepasť. Záchranné práce v jaskyni trvali od 19:30 hod. do 24:00 hod. Samotný
transport začal o 22:34 hod. a bol ukončený o 22:58 hod. Telesné pozostatky nebohého muža boli
následne odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi. Pravdepodobnou príčinou nehody
bolo pošmyknutie na šikmej platni po vypnutí sa z lana, po zlanení prvého úseku v priepasti bez
zaistenia sa. Záchranná akcia bola ukončená dňa 7.11.2015 o 4:30 hod.
V dňoch 13.-15.11.2015 špecialista pre speleológiu organizoval Medzinárodný seminár jaskynnej
záchrany, ktorého sa zúčastnili okrem 12-tich záchranárov HZS aj 4 jaskynní záchranári z TOPR-u
(Poľsko).
Cieľom seminára bola taktika realizácie záchrannej činnosti v neznámom jaskynnom prostredí,
určenie a výber materiálu, jednotlivých členov na dielčie časti predpokladaného transportu, a to na
základe „vyspovedania svedka udalosti“, resp. ohlasovateľa či miestneho znalca terénu. Ďalej to bola
výmena skúsenosti, prezentácia noviniek a diskusia.
Dňa 14.11.2015 sa uskutočnila za prítomnosti riaditeľa HZS plk. Ing. Jozefa Janigu a zástupcu
riaditeľa HZS plk. Ing. Karola Chválu spoločná slávnostná večera účastníkov v penzióne Zivka
v Závažnej Porube. Počas seminára sa uskutočnili dve cvičné záchranné akcie. Prvá - transport
postihnutého z nových častí jaskyne Okno v Demänovskej doline a druhá v Zápoľnej jaskyni pri Svaríne.
Posledný deň podujatia bol venovaný očiste záchranného a osobného materiálu od blata po akciách v
ťažkom jaskynnom prostredí. Cvičné záchranné akcie preverili pripravenosť záchranárov a potvrdili
kvalitnú a do budúcnosti vhodnú súčinnosť a spoluprácu jaskynných záchranárov HZS a TOPR-u.

5.7.3 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska
v oblasti kynológie
Názov školenia
Termín školenia

1) Školenie a preskúšanie psovodov a psov –
zimná časť
Jánska dolina, 12. - 14. 1. 2015,
výcvik v teréne podľa metodiky, ukážky, pachové
práce, výcvik poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh
a socializácia psov
2) Školenie a preskúšanie psovodov a psov –
zimná časť
Dolina Zeleného plesa, 16. - 18. 1. 2015
výcvik v teréne podľa metodiky, ukážky, pachové
práce, výcvik poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh
a socializácia psov
3) Školenie a preskúšanie psovodov a psov –
zimná časť
Martinské Hole 21. - 23.1.2015 , Výcvik v teréne
dľa metodiky, ukážky, pachové práce, výcvik
poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh a socializácia
psov
4) Medzinárodný kynologický seminár Popradské pleso 8.3.-13.3.2015, Výcvik v teréne
podľa metodiky, ukážky, pachové práce, výcvik
poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh a socializácia
psov, letecký výcvik dľa pove. podmienok, skúšky
5) Školenie a preskúšanie psovodov a psov
Podbánske- Sihly
21. - 24.4.2015 , Výcvik v teréne podľa metodiky,
ukážky, pachové práce, výcvik poslušnosti a

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov
školenia

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
inštruktorov

Počet
hodín
inštruktorov

1

17

20

4

48

1

19

20

2

32

1

13

20

1

65

55

6

168

1

10

17

1

8
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ovládateľnosti, výbeh a socializácia psov,
modelová pátracia akcia, práca s GPS

6) Školenie a preskúšanie psovodov a psov
Podbánske- Sihly
23. - 24.4.2015 , Výcvik v teréne podľa metodiky,
ukážky, pachové práce, výcvik poslušnosti a
ovládateľnosti, výbeh a socializácia psov,
modelova patracia akcia, práca s GPS
7) Školenie a preskúšanie psovodov a psov
Podbánske- Sihly 25. - 26.4.2015 , Výcvik
v teréne podľa metodiky, ukážky, pachové práce,
výcvik poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh
a socializácia psov, modelová pátracia akcia, práca
s GPS
8) Školenie a preskúšanie psovodov a psov
Podbánske- Sihly
27. - 28.4.2015 , Výcvik v teréne podľa metodiky,
ukážky, pachové práce, výcvik poslušnosti a
ovládateľnosti, výbeh a socializácia psov,
modelová pátracia akcia, práca s GPS
9) Školenie a preskúšanie psovodov a psov
Podbánske- Sihly 29. - 30.4.2015 , Výcvik
v teréne podľa metodiky, ukážky, pachové práce,
výcvik poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh
a socializácia psov, modelová pátracia akcia, práca
s GPS
10) Jarné Školenie a preskúšanie psovodov
a psov
Kynologická rallye Vysoké Tatry 6.-7. 6. 2015
Výcvik v teréne podľa metodiky, ukážky, pachové
práce, výcvik poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh
a socializácia psov, modelová pátracia akcia,
Kynologická rallye
11) Jesenné preškolenie psovodov a psov HZS
a skúšky s plošného vyhľadávania Račková
dolina12.-15.10. 2015 Výcvik v teréne podľa
metodiky, ukážky, pachové práce, výcvik
poslušnosti a ovládateľnosti, výbeh a socializácia
psov, modelové nočné pátracie akcie, práca s GPS a
skúšky
12) Školenie inštruktorov kynológie a psovodov
HZS Malý Lapáš 9. -11.12. 2015 preskúšanie
vedomostí inštruktorov z metodiky, zjednotenie
postupov a metód používaných pri výcvikoch psov
HZS, nové metódy výcviku mladých
CELKOM
ŠVLHT
VPOP
LAV
VET
ZDRAV
RDST
NPPV
OZA
OBP
KTP
VDPO

1

9

17

1

8

1

10

17

1

8

1

9

17

1

8

1

10

17

1

8

1

27

8

1

40

32

4

40

1

11

16

4

64

12

240

256

28

416

3

24

- špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne
- výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa
- problematika lavín
- veterinárna prednáška
- zdravotná príprava
- rádiová a spojovacia technika
- nasadenie psa pomocou vrtuľníka
- organizácia záchrannej akcie
- ochrana a bezpečnosť pri práci
- kondično – technická previerka
- vyhodnotenie dňa a kŕmenie psov
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5.7.3.1 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
riešeniu nepredvídaných situácií je dobrá rôznorodá príprava ale aj poznatky a prehľad doterajších
praktických skúseností, ktoré sme získali pri početných nasadeniach aj v roku 2015.
Činnosť školiaceho strediska HZS v odbore kynológia sa v hodnotenom období riadila plánom
činnosti pre rok 2015.
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.
Garant pre služobnú kynológiu podľa ročného plánu organizoval zimné školenia psovodov a psov
HZS, ktoré sa uskutočnili v termínoch po jednotlivých oblastných stredísk 12.-14.1.2015 v Jánskej
doline, 16.-18.1. 2015 pri Zelenom plese a 21.-23.1. 2015 na Martinských holiach. Zimné školenia
kynológie boli zamerané na preskúšanie psovodov a psov, ich výkonnosť a pripravenosť pred zimnou
sezónou. Školenia boli zamerané na precvičenie vyhľadávania ľudí zasypaných v lavíne, na zistenie
stavu pripravenosti psovodov a psov na zimnú sezónu, výcvik ovládateľnosti podľa Skúšobného
poriadku HZS, na zdokonalenie práce s lavínovými prístrojmi. Psovodi a psy s udelenou kategóriou B,
C, CW boli pripravení k nasadeniu na reálnu lavínovú a pátraciu akciu. Dodržiavanie metodických
postupov a ich realizácia v praxi je nutné aj naďalej konzultovať s inštruktormi pre služobnú kynológiu
HZS.
V dňoch 8.-13.3.2015 špecialista pre kynológiu organizoval Medzinárodný kynologický seminár vo
Vysokých Tatrách na Popradskom plese. Zúčastnili sa ho okrem psovodov z Horskej záchrannej služby
a Policajného zboru Ministerstva vnútra SR aj pozvaní psovodi z Talianska, Chorvátska, Poľska a Českej
republiky. Medzinárodný kynologický seminár bol zameraný na vyhľadávanie osôb a predmetov v lavíne
s pomocou záchranárskych psov za súčasného monitorovania výkonu a lokalizácie psov v teréne
pomocou GPS Astro prístrojov. Počas seminára prebiehali cvičné lavínové záchranné akcie zamerané na
precvičenie postupov organizovanej záchrany v oblasti Mengusovskej doliny v jednotlivých sektoroch.
Súčasne prebiehali aj nočné pátracie akcie. Psovodi si mali možnosť precvičiť prácu psov na špeciálnych
pachových vzorkách a zdokonaliť sa v používaní lavínových prístrojov. Zároveň prebiehal aj výcvik
mladých psov zameraný na začiatočné fázy vyhľadávania osôb zasypaných snehom. Súčasťou seminára
boli skúšky psovodov a psov pozostávajúce z disciplíny ovládateľnosti psov a z disciplín špeciálneho
výcviku podľa Skúšobného poriadku pre služobnú kynológiu HZS s cieľom pridelenia výkonnostných
stupňov a hodnotenia odbornej činnosti psovodov HZS. Počas seminára prebiehali aj odborné prednášky
z oblasti humánnej medicíny, leteckej záchrany a lavínovej problematiky, psovodi si so psami
precvičovali nasadenie na lavínové pracoviská pomocou vrtuľníka Mi-171 Letky Ministerstva vnútra SR.
Preskúšania a prác na simulovaných lavíništiach sa zúčastnili aj figuranti a pomocníci HZS, ktorí
pomáhali vytvárať psovodom vhodné prostredie na výcvik psov v rôznych poveternostných
podmienkach. Počas seminára bola vykonaná aj kontrola zdravotného stavu služobných psov a
ich povinná vakcinácia podľa Nariadenia hlavného veterinárneho lekára Ministerstva vnútra SR.
Prebiehali aj skúšky hliadok (psovod a pes) podľa Skúšobného poriadku služobnej kynológie HZS.
Najvyšší výkonnostný stupeň „ C, CW“ získalo 13 psov, stupeň „B“ získalo 8 psov a stupeň „A“ 4 psy.
Mladé psy a psy zahraničných psovodov neboli hodnotení.
Poďakovanie patrí figurantom, pilotom z Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, príslušníkom
Školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie a hlavne všetkým psovodom, ktorí sa o výcvik
svojich psov starajú celoročne a robia to s veľkým entuziazmom a nadšením.
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V jednotlivých termíne od 21.4.2015 do 30.4.2015 sa postupne konala podľa ročného plánu prvá
časť jarných školení psovodov a psov HZS v Sihlách na Podbansku. Školenia boli zamerané na plošné
vyhľadávanie osôb stratených v horskom teréne, vyhľadávanie špeciálnych pachových vzoriek a tiež na
základný výcvik mladých kynológov a ich psov. Každá skupina absolvovala cvičnú nočnú pátraciu akciu
simulujúcu reálne nasadenie s použitím GPS prístrojov a obojkov, ktoré súčasne umožňovali
monitorovanie výkonu pátracej dvojice a následnú analýzu ich výkonu.
V dňoch 6.–7.6.2015 garant pre služobnú kynológiu organizoval vo Vysokých Tatrách druhá časť
jarných školení psovodov a psov HZS a zároveň aj skúšky formou Kynologickej rallye. Školenie sa
konalo vo Veľkej a Malej Studenej doline. Psovodi so svojimi psami absolvovali skúšky, ktoré
simulovalo reálne nasadenie psa v horskom teréne. Na horskej trati dlhej 12 km s prevýšením 1 067 m
bolo preskúšanie zostavené zo 6-tich disciplín: vyhľadávanie špeciálnych pachových vzoriek,
poslušnosť, časovka, zlaňovanie so psom, vyhľadávanie v sektoroch za pomoci GPS Garmin Astro
a kynologický kvíz.
V dňoch 12.–15.10.2015 sa v Račkovej doline konalo jesenné školenie psovodov a psov HZS. Počas
školenia sa záchranári zameriavali na plošné vyhľadávanie stratených osôb v horskom teréne spojené so
sledovaním výkonu pátracích družstiev pomocou GPS prístrojov. Psovodi so psami si mali možnosť
precvičiť prácu pri vyhľadávaní špeciálnych pachových vzoriek, ktoré je zamerané na forenzný výcvik
a taktiku vyhľadávania ľudských pozostatkov, ich častí alebo miest ich uloženia. Precvičenie mladých
psov bolo prispôsobené ich veku a schopnostiam. Počas školenia boli zorganizované aj nočné modelové
pátracie akcie, ktoré napodobňovali reálne nasadenie kynológov HZS. Školenia sa zúčastnilo spolu 42
účastníkov - príslušníci HZS, psovodi Policajného zboru SR, dobrovoľní záchranári a figuranti.
V dňoch 9.-11.12.2015 organizoval garant pre služobnú kynológiu v Malom Lapáši školenie
inštruktorov kynológie HZS a zároveň cvičenie psovodov s mladými služobnými psami. Zúčastnilo sa ho
12 psovodov. Školenie bolo zamerané na preverenie vedomostí inštruktorov z metodiky a zjednotenie
postupov a metód používaných pri výcvikoch psov pre potreby služobnej kynológie. Psovodi
precvičovali prvé fázy výcviku v oblasti ovládateľnosti a plošného vyhľadávania osôb. Výkony
zúčastnených boli zaznamenané pomocou videotechniky a neskôr analyzované počas metodického
zamestnania inštruktorov. Počas školenia psovodi konzultovali metódy výcviku s odborníkmi
z výcvikového strediska Jana Thóta z Malého Lapáša. Mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami
tréningu psov, ktoré vhodne dopĺňajú prípravu lavínových a pátracích psov na záchranu ľudí v núdzi.

V oblasti kynológie realizoval špecialista pre túto oblasť ďalšie nasledovné aktivity.
Dňa 16.2.2015 sa konalo na Čertovici lavínové cvičenie psovodov a psov z oblastného strediska
Nízke Tatry. Spolu bolo precvičených päť služobných psov, z toho jeden zo Školiaceho strediska HZS.
Dňa 15.4.2015 sa v Nízkych Tatrách v Derešskom kotli konal zimný výcvik psovodov a služobných
psov HZS. Zúčastnili sa ho psovodi z oblastných stredísk Nízke Tatry, Západné Tatry a Veľká Fatra
a bol zameraný na vyhľadávanie zasypaných lavínou.
V dňoch 30.9.-1.10.2015 špecialista pre kynológiu organizoval v Pieninách jesenné preškolenie
psovodov a psov z oblastného strediska Vysoké Tatry, ktoré bolo zamerané na nočné vyhľadávanie osôb
spojené s vyhľadávaním špeciálnych pachov. Rôzne modelové situácie simulovali podmienky pri
ostrých záchranných akciách.

5.7.3.2 Medzinárodné kontakty v oblasti kynológie
V dňoch 16.-19.3.2015 sa konalo v Krkonošiach na Rychtrových boudach (v oblasti Lúční Hory,
Snežky a Studničnej hory) medzinárodné cvičenie psovodov a lavínových psov. Bolo zamerané na
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vyhľadávanie ľudí zasypaných lavínou. Nasadenie na cvičné lavínové polia, kde boli vopred zahrabaní
figuranti, prebiehali pomocou vrtuľníka. Psovodi so psami tak mali možnosť trénovať v podmienkach
takmer ako v reálnej akcii. Medzinárodného cvičenia sa zúčastnili psovodi z Českej republiky, Poľska,
Ukrajiny a traja psovodi zo Slovenskej republiky z Horskej záchrannej služby.
V dňoch 23.- 26.3.2015 sa konalo v Zakopanom spoločné kynologické cvičenie psovodov HZS
z oblastných stredísk Nízke Tatry a Vysoké Tatry a psovodov TOPRu z Poľska. Cieľom spoločného
cvičenia bolo motivovanie mladých psov pri hľadaní, transport na lavínu vrtuľníkom, vysadenie
palubným navijakom a následné vyhľadanie v lavíne.

5.7.3.3 Súčinnosť psovodov a psov HZS pri záchranných a pátracích akciách
Dňa 20.1.2015 bola Horská záchranná služba v rámci Integrovaného záchranného systému požiadaná
o súčinnosť pri hľadaní 41–ročného muža z Liptova. Na pátracej akcii sa spoločne s príslušníkmi
Policajného zboru SR zúčastnili aj štyria psovodi Horskej záchrannej služby so služobnými psami. Počas
dňa prehľadali okolie obce Jamník, územie od Jamníka smerom ku škôlkarskému stredisku Jochy
a smerom na Račkovu dolinu. Vo večerných hodinách prijala Horská záchranná služba informáciu, že
hľadaný muž sa vrátil domov a pátranie bolo ukončené.
Vo večerných hodinách dňa 14.2.2015 záchranári GOPR-u z Poľska požiadali Horskú záchrannú
službu o súčinnosť pri pátraní, v oblasti Babej hory sa stratil 34–ročný muž (bežec) poľskej národnosti.
Šiesti záchranári HZS z oblastného strediska Západné Tatry vrátane psovodov spolu s desiatimi
dobrovoľnými zmluvnými záchranármi prehľadávali lokalitu od Slanej vody po žltom turistickom
značení cez Hájovňu na Rovniach až na Babiu horu. Poľskú stranu Babej hory prehľadávali záchranári
GOPRu a do pátrania zapojili aj leteckú techniku. V ranných hodinách sa podarilo nezvestného muža
nájsť v žľabe z poľskej strany.
Vo večerných hodinách dňa 23.2.2015 požiadali poľskí záchranári z TOPR-u Horskú záchrannú
službu o súčinnosť pri pátraní po dvoch nezvestných turistoch poľskej národnosti, Pre rozsiahlosť
územia, kde sa mohli nachádzať, záchranári HZS so služobnými psami prepátrali záver Tichej doliny
a svahy Valentkovej. Trojica psovodov HZS sa pripojila k poľským záchranárom aj dňa 24.2.2015,
spoločne prehľadávali laviniská v Pustej dolinke. Telá poľských turistov boli nájdené v lavíne pri
vodopáde Siklawa v doline Piatich stavov poľských systémom RECCO.
Dňa 25.6.2015 požiadal Policajný zbor SR Horskú záchrannú službu o súčinnosť pri pátraní po
nezvestnej osobe. Hľadaná osoba sa mala nachádzať v okolí Tatranskej Lomnice. Pátrania sa zúčastnili
štyria psovodi z oblastného strediska Vysoké Tatry. V nočných hodinách sa podarilo záchranárom vďaka
dobrej práci záchranárskych psov 42-ročného nezvestného muža lokalizovať v bývalom areáli
skokanských mostíkov v Tatranskej Lomnici. Hľadaný bol vo vážnom zdravotnom stave, preto bola na
miesto privolaná hliadka RLP, ktorá pacienta ošetrila a následne previezla do nemocnice v Poprade.
Dňa 1.7.2015 požiadali príslušníci Policajného zboru SR záchranárov Horskej záchrannej služby o
súčinnosť pri pátraní po nezvestnom 89-ročnom mužovi z obce Iľanovo. V poobedňajších hodinách sa
hľadaný muž vybral na prechádzku do lesa za obcou. Keďže sa do večerných hodín nevrátil, bolo
Policajným zborom SR vyhlásené pátranie, ktorého sa zúčastnili aj traja záchranári z oblastného
strediska Západné Tatry a dvaja záchranári z oblastného strediska Nízke Tatry so služobnými psami.
Hľadaný muž sa našiel v neskorých nočných hodinách bez vážnejších zranení a pátranie bolo následne
ukončené.
V dňoch 17.11.2015 a 20.- 21.11.2015 boli záchranári HZS požiadaní Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v Dolnom Kubíne o súčinnosť pri pátraní po 20-ročnom mužovi z Brezovice, ktorý
bol nezvestný od 14.11.2015. Do pátrania bolo počas troch dní nasadených spolu 25 profesionálnych a 5
dobrovoľných záchranárov HZS so služobnými psami. Bola prepátraná rozsiahla oblasť medzi
Brezovicou a Podbieľom a oblasť Skorušinej, žiaľ neúspešne. Horská záchranná služba pátranie
ukončila.
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5.7.3.4 Nasadenie psovodov a psov HZS pri záchranných a pátracích akciách
Dňa 7.3.2015 boli záchranári Horskej záchrannej služby požiadaní o pomoc. Dvojica českých
horolezcov liezla v Zlomiskovej doline prostredným pilierom na Tupú, približne 150 metrov pod
vrcholom, v ľahšom horolezeckom teréne, sa dvojica rozhodla postupovať samostatne a neistiť sa. Prvý
horolezec dosiahol vrchol Tupej približne okolo šiestej hodiny večer, jeho kolega ani po dlhšom čakaní
na vrchol nedorazil. Štvorica záchranárov spolu so služobným psom vyrazila okamžite na miesto. V
okolí nástupu na prostredný pilier bol za pomoci služobného psa vytipovaný žľab (pes našiel predmet,
ktorý patril hľadanému). V žľabe záchranári našli telo 52-ročného horolezca, ktorý pádom spod vrcholu
utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Dňa 1.8.2015 prebiehalo pátranie po 27-ročnej žene slovenskej národnosti. Podľa dostupných
informácií mala isť hľadaná v predošlý deň na túru do Vysokých Tatier, jej cieľom mohli byť vrcholy
Furkotský, Hrubý alebo Štrbský štít. Záchranári so psami prepátrali výstupové trasy na tieto štíty, ale
pátranie bolo neúspešné. V nasledujúci deň pátranie pokračovalo vo Furkotskej, Mlynickej,
Mengusovskej doline a aj na hrebeňoch ohraničujúcich tieto doliny. V poobedňajších hodinách dňa
2.8.2015 bolo telo nezvestnej Slovenky nájdené pod stenou Satana v Mlynickej doline.
Dňa 3.12.2015 boli psovodi Horskej záchrannej služby so služobnými psami z oblastného strediska
Vysoké Tatry nasadení do lavínovej záchrannej akcie. Dvojicu poľských horolezcov zasypala
v Rumanovej doline lavína a jeden z nich požiadal o pomoc Horskú záchrannú službu. Z lavíny sa
nedokázal samostatne vyhrabať. Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov, ktorí
z heliportu v Starom Smokovci naložili na palubu vrtuľníka záchranára s lavínovým psom. Poveternostné
podmienky boli tak nepriaznivé, že sa posádka musela vrátiť späť do Starého Smokovca. Záchranári
postupovali v dvoch skupinách po zemi. Po príchode na miesto vyhrabali prvého horolezca, ktorého
zateplili a začali hľadať druhého. Ten bol približne 1,5 metra hlboko pod snehom a aj napriek veľkej
snahe záchranárov sa ho už nepodarilo oživiť. Zraneného horolezca transportovali pomocou nosidiel
KONG na Popradské pleso a odtiaľ do nemocnice v Poprade. Telesné pozostatky druhého horolezca boli
v spolupráci s Letkou Ministerstva vnútra SR dopravené do Starého Smokovca.
Okrem priamych nasadení do záchranných a pátracích akcií sa psovodi Horskej záchrannej služby so
služobnými psami zúčastnili množstva športových a kultúrnych akcií, na ktorých asistovali pri
bezpečnom priebehu týchto podujatí. Ďalej absolvovali veľký počet ukážok služobnej kynológie Horskej
záchrannej služby pre školské zariadenia a širokú verejnosť, kde prezentovali svoje odborné znalosti
a profesionálny prístup vo výcviku služobných psov.

5.7.3.5 Stav služobných psov k 31.12.2015
V priebehu roka 2015 bolo niekoľko zmien v stave psov a psovodov.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

meno a priezvisko
psovoda
Ladislav Gardošík
Ján Korenko
Zdeno Krajčí
Marián Kršačok
Lukáš Gallo

DZ
DZ

oblastné
stredisko

meno psa

evidenčné číslo
psa

vek psa

vyradenie

VT
VT
NT-Jasná
NT-Bystrá
MF-Vrátna

Jato
Brian
Lango
Fago
Nero-Lord

985120022478102
900182000072087
985120022001722
941000002682366
939000010184118

16.06.2004
26.05.2013
08.07.2004
30.06.2008
10.09.2010

prebytočnosť
prebytočnosť
prebytočnosť
prebytočnosť
neupotrebiteľnosť
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P.č.
1.
2.
3.

meno a priezvisko
psovoda

DZ

Lukáš Gallo
Branislav Černák
Ladislav Cvengroš

oblastné
stredisko

meno psa

MF-Vrátna
Harry
VF-Donovaly Inn vlady-sal
SR
Hulk- Jeff

evidenčné číslo
psa

vek psa

939000010184100
941000142962810
985120022170600

zaradenie

01.02.2015 kúpa
28.07.2012 vypožičaný
03.02.2015 kúpa

Okrem vlastných 21 psov využívala Horská záchranná služba pre záchrannú a pátraciu činnosť aj
piatich vypožičaných psov na základe zmlúv o výpožičke a päť 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
DZ
DZ
DZ
DZ

pes HZS/
vypožičaný

meno psa

VT
Ziro
VT
Riko
VT
Akym
VT
Atos
VT
Nero
VT
Gringo-Brix
VT
Sidon
VT
Didi
ZT-Žiar
Kiara-Naxie
ZT-Žiar
Gron-Bak
ZT-Zverovka Zak-Zambo
ZT-Zverovka
Kennie
ŠS
Ricky-Beny
ŠS
Charros
ŠS
Deny
NT-Jasná
Tao
NT-Bystrá
Lawrenc
NT-Bystrá
Daro
VF-Donovaly Inn vlady-sal
VF-Donovaly
Zoro
VF-Donovaly
Black
MF-Vrátna
Harry-Ajax
MF-Vrátna
Princ
MF-Vrátna
Rony

evidenčné čís.

vek psa

900182000072000
900182000006054
985120021937027
68195
941000002279436
900182000072090
941100011247660
900118000237013
900182000072088
900182000072086
900182000072087
900182000072084
900182000072081
985120021869207
900182000752788
941000015711759
985120022020830
900118000237021
941000142962810
900182000752718
939000010183466
939000010184100
941000011246685
900182000072089

21.09.2011
06.12.2011
17.06.2004
01.10.2013
26.06.2008
13.01.2011
30.12.2007
18.12.2013
27.6.2011
13.01.2011
08.10.2011
05.04.2011
8.4.2011
10.05.2007
25. 3 2014
26.06.2011
15.03.2012
18.12.2013
28.7.2012
16.09.2013
08.09.2010
01.02.2015
12.03.2009
06.12.2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Stefan Strachan
Marián Tonkovič
Václav Maškulka
Štefan Závacký
Anton Suchý
Lukaš Michalák
Fedor Zdeno
Ján Korenko
Dušan Trizna
Lukáš Trizna
Rudolf Žuffa
Jurina Branislav
Ján Žiška
Martin Kupčo
Ján Žiška
Lukáš Benický
Miroslav Jambrich
Marián Kršačok
Branislav Černák
Peter Drábik
Tomáš Hvizda
Lukáš Gallo
Juraj Cingel
Juraj Malko

25.

Ladislav Cvengroš

HZS

SR

Hulk- Jeff

985120022170600

03.02.2015

26.

Ladislav Cvengroš

HZS

SR

Ozzy

985120022170681

19.08.2006

DZ

HZS
vypožičaný
vypožičaný
vypožičaný
HZS
HZS
vypožičaný
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS
vypožičaný
HZS
HZS
HZS
HZS
HZS

oblastné
stredisko

Veľmi dôležitá je aj starostlivosť o zdravotný stav psov. Z dôvodu skončenia platnosti zmluvy
o poskytovaní veterinárnych služieb s MVDr. Martinom Šmičekom, bolo realizované nové verejné
obstarávanie na veterinárne služby prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému. MVDr.
Martin Šmiček z Liptovského Mikuláša pri starostlivosti o služobných psov Horskej záchrannej služby
odvádzal kvalitnú prácu aj nad rámec zmluvných povinností. Veterinárna starostlivosť pre služobných
psov bola v roku 2015 zabezpečená na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201516497_Z medzi
Horskou záchrannou službou a Quatro Finance, s.r.o.
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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.

5.7.3.6 Využitie GPS prístrojov v služobnej kynológii
Pre potreby služobnej kynológie bolo obstaraných šesť GPS prístrojov Garmin Astro (GPS prístroj +
obojok pre psa DC 50) so systémom sledovania služobných psov pomocou technológií GPS (GNSS)
a VHF, ktorý umožňuje psovodom a vedúcemu záchrannej akcie monitorovať výkon psov a efektívnosť
nasadenia pri záchranárskej činnosti. Vybraný prístroj dostatočne pokrýva nároky vyplývajúce z
nasadenia a výcviku služobných psov, ale ich počet je nedostatočný pre kvalitné vyučovacie potreby a
pre reálne nasadenie kynológov pri záchranných a pátracích akciách. Pre zabezpečenie kontinuity výučby
a efektivity pri nasadení psovodov so služobnými psami je potrebné zakúpiť ešte minimálne dvadsať sád
uvedených GPS prístrojov.
V súčasnosti máme v Horskej záchrannej službe len 6 ks tradičného modelu ručného navigátora s
funkciami pre sledovanie psov - Astro 320, ktorý je doplnený o najnovší obojok zo série T 5 Astro Legal.
Sledovanie pátracieho psa môže prebiehať aj v nepriaznivom počasí, dážď, sneh a blato už nie sú
prekážkou nakoľko prístroj je vodotesný – odolný voči namočeniu a postriekaniu vodou. Astro 320 je
štandardne vybavená ANT + bezdrôtovým rozhraním pre pripojenie voliteľných externých snímačov ako
externý snímač teploty tempe™, prípadne sa môže využiť ako diaľkové ovládanie akčných kamier VIRB
Elite. Napájanie je zabezpečené dvoma batériami typu AA, ktoré sa môžu v prípade potreby jednoducho
a rýchlo vymeniť. Každý obojok má vlastné kódovanie prenosu VHF, čo umožňuje získať spoľahlivé
informácie o polohe a pohybe psa pri výcviku, prechádzke či záchrannej akcii. Prístroj a jeho použitie je
schválené pre lokalizáciu psov na Slovensku. Prevádzkovanie prístroja na území Slovenskej republiky je
možné na základe podmienok určených v individuálnom povolení na používanie frekvencie. Prístroj je
možné jednoducho pripojiť k PC/MAC pomocou USB, a tak sa môžu zdieľať trasy prostredníctvom
aplikácie BaseCamp. Z tohto vyplýva možnosť vyhodnocovania prepátraného priestoru, vyhodnocovanie
činností jednotlivých psovodov a psov, určovanie „hluchých“ priestorov prepátranej oblasti, aj jazdenie
autom po neznámych lesných porastoch, po vyznačených zvážniciach, nenahraditeľný význam hlavne pri
hromadných pátracích akciách.
Osobný GPS (GNSS) prijímač – samostatný prístroj je určený na navigáciu v neznámom teréne alebo
aj v známom teréne v zlých podmienkach (tma, hmla, silný vietor, ktorý strháva sneh, zafúkaný chodník
a značky, nový sneh, námraza, nulová viditeľnosť). Je to prístroj umožňujúci záznam trasy, jednotlivých
bodov trasy, aktualizáciu vlastných máp, záznam bezpečných trás a postup, ktorý sa drží bezpečnej línie,
vyhýba sa lavínovým svahom, nebezpečným úsekom s možnosťou zaznamenať nové zvážnice, chodníky,
nové značenie, TZCH, zaznamenať nové objekty, miesta zlaňovacích bodov v stenách, zabezpečuje
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možnosť neustálej obnovy známych miest, heliporty, ústupové trasy, sedlá a iné geograficky významné
prvky. Jeho využitie je opodstatnené najmä pri hľadaní zablúdených, ktorí nahlásia svoju pozíciu
z mobilných telefónov vybavených GPS prijímačom.
Operačný systém prijímača GPS (GNSS) pracuje len pre potreby navigácie a nie je zaťažovaný inými
aplikáciami, čo výrazne predlžuje výdrž batérie. Samotná navigácia GPS prijímača v pracovnom režime
výrazne zaťažuje batérie alebo akumulátory. V prípade kombinácie GPS prijímača s telefónom sa tak
celková výdrž batérie telefónu skracuje na pár hodín (priemerne). Pri práci v horských oblastiach navyše
narážame na ďalší výrazný odber energie telefónu, a to je neustále vyhľadávanie signálu. Nastáva tak
situácia, že dve až tri aplikácie, ktoré sa nedajú vypnúť bez porušenia operačného systému, v telefóne
vyžadujú väčší odber energie a dochádza k nečakanému vybitiu zdroja. Výsledkom je, že nebude
fungovať ani telefón a ani navigácia GPS.
Samostatný prístroj GPS má možnosť výmeny batérií (akumulátorové batérie za bežné batérie tuškové). GPS prístroje, ktoré sú na trhu, sú dlhodobo vyvíjané a testované zariadenia, v ktorých
nedochádza k nečakaným situáciám a zamrznutiu softvéru ako pri mobilných telefónoch. GPS aplikácie
v mobilných telefónoch s operačným systémom Android sa neustále vyvíjajú a mnohokrát nie sú
dostatočne otestované. Prejavuje sa to častým programovým „zamrznutím“ aplikácie aj celého telefónu.
Do obehu sa tak dostávajú stále novšie a novšie verzie. Pre správne fungovanie aplikácie je tak nutná jej
neustála aktualizácia. Osobný GPS (GNSS) prijímač musí vykazovať odolnosť voči vode, prachu,
nízkym i vysokým teplotám, nárazu a iným extrémnym podmienkam. Oproti mobilným telefónom
s takou istou odolnosťou a vybavením sú tieto prístroje omnoho lacnejšie.
Veľká výhoda dvoch samostatných prístrojov (mobilného telefónu a GPS prijímača) je aj v tom, že je
možné súčasne telefonovať a zároveň pozerať na obrazovku nezávislého GPS prístroja a tak hlásiť
volajúcemu informácie z obrazovky alebo nahadzovať do prístroja údaje. GPS prístroje a ich navigácia
sú vyvíjané pre bežnú vrstvu obyvateľstva, preto by mali byť jednoduché a ako každá pracovná pomôcka
si vyžadujú pravidelný tréning a prax. Mali by byť vybavené jednotnými mapovými podkladmi
s jednotným formátom súradníc.
Ak vrtuľník vysadí záchranára v neznámom teréne, ten sa dokáže zorientovať a môže s pomocou GPS
určiť následný postup. Zavolá pozemnej skupine koordináty (súradnice) a tá si s pomocou GPS prístrojov
vytýči optimálnu postupovú trasu. Preto by každý záchranár mal mať svoj prístroj GPS.

5.7.4 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska
v oblasti zdravovedy
Názov školenia
Termín školenia

CELKOM

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov
školenia

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

0

0

0

Činnosť lekára Školiaceho strediska:
 prebiehala podľa potrieb Školiaceho strediska HZS a potrieb jednotlivých oblastných stredísk
Horskej záchrannej služby,
 práca na pripomienkovaní zákonov o zdravotnej starostlivosti v rámci pôsobenia HZS pri Sekcii
personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR v oblasti legislatívy,
 školiaca činnosť v oblasti zdravovedy v rámci špecializovanej prípravy a školení na získanie
odbornej spôsobilosti,
 nepretržitá pohotovosť pre odbornú konzultáciu počas zásahov v oblasti poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 aktívna účasť na Konrese Winterfórum SSAIM kongres slovenských anesteziológov,

51








aktívna účasť na Kongrese URGMED - urgentnej medicíny a medicíny katastrof – Vyhne,
účasť na Kongrese horskej medicíny Innsbruck,
účasť na Kongrese IKAR CISA, Írsko – člen medicínskej komisie, aktívna tvorba a schvaľovanie
nových usmernení,
účasť na Medzinárodnej súťaži záchranárov „ZÁCHRANA 2015“ Košice (3. miesto),
školenie v oblasti KPR a problematiky horskej medicíny – oblastné strediská Západné Tatry,
Nízke Tatry a Vysoké Tatry,
riešenie problematiky manažmentu podchladenia v súlade s najnovšími usmerneniami –
pracovné jednanie s vedením TOPR-u v Zakopanom o vzájomnej cezhraničnej spolupráci.

5.7.5 Vyhodnotenie činnosti Školiaceho strediska
v oblasti rádiovej a spojovacej techniky
Názov školenia
Termín školenia
Školenie rádiospojenia 9. 1. 2015, Smokovec
Rádiokomunikácia a interné predpisy, skúšky
CELKOM

Počet
školiteľov
Školiaceho
strediska

Počet
účastníkov
školenia

Počet
hodín
školiteľov
Školiaceho
strediska

1
1

6
6

5
5

Špecialista pre rádiovú a telekomunikačnú techniku vykonával v priebehu roka 2015 bežný servis
rádiostaníc a príslušenstva. Pred zimnou sezónou bol realizovaný servis a revízie všetkých retranslačných
staníc. Vykonali sa revízie týchto zariadení a zistené závady sa odstránili predovšetkým vo vlastnej réžii.
V dielni rádiovej a spojovacej techniky bolo preformátovaných 41 starších akumulátorov do rádiostaníc.
Opravu rádiostaníc komplikuje dodávka náhradných dielov. Prestali sa vyrábať analógové rádiostanice,
v súčasnosti je možné zakúpiť len digitálne. Na radu Rádius (GP 300) sa už nevyrábajú náhradné diely
niekoľko rokov, koncom roka bol problém obstarať aj náhradné akumulátory. Výhradný dovozca
Motoroly na Slovensku dodal posledné kusy a ďalšie už nebude možné obstarať. Máme 74 ks týchto
rádiostaníc, bude potrebná ich výmena alebo rekonštrukcia rádiovej siete.
Na vrcholovú stanicu Zverovka – Spálená bola namontovaná pevná rádiostanica.
Špecialista pre rádiovú a telekomunikačnú techniku sa zúčastnil rokovania s poľským TOPR-om
ohľadom súčinnostnej komunikácie. Poľskí záchranári prešli na nový digitálny rádiový komunikačný
systém Simulcast DMR- TDMA. Frekvencie pridelené TOPR-u sa môžu používať iba na území Poľska
a frekvencie HZS sa môžu používať iba na území Slovenskej republiky. V prípade, že poľskí záchranári
budú zasahovať na našom území Slovenska, preladia si rádiostanicu na naše frekvencie 1. a 2. kanál (aj
vrtuľník). Ak naši záchranári HZS budú zasahovať na území Poľska, komunikácia bude možná len cez
poľský simplexný analógový kanál.
Začiatkom roka 2015 sme požiadali o spustenie koordinácie číslo 3 posledného balíka frekvencií.
V júni bol vydaný HZS frekvenčný prídel na novú rádiovú sieť. Chýbajú ešte frekvencie pre mobilnú
retranslačnú stanicu a nové horské oblasti, ktoré nebolo možné vybrať z predchádzajúcich koordinácií.
Koordinácia číslo 3 nebola do konca roka 2015 ešte ukončená. Vykonali sa obhliadky na objektoch, kde
má byť umiestnená technológia retranslačných staníc a zatiaľ boli HZS vydané predbežné súhlasy. Nová
rádiová sieť si vyžaduje dátové prepojenie, ktoré bolo prerokované so Sekciou informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR a bude možné využiť ich dátovú sieť. Bol
zakúpený skener na monitoring frekvencií, ktorý bol inštalovaný po pevných bodoch plánovanej novej
rádiovej siete. Tento skener monitoroval a zaznamenával rušenia na plánovaných frekvenciách. Údaje
z tohto merania sa spracovávajú.
Koncom roka 2015 bolo na základe zmluvy o výpožičke zapožičaných na pol roka 20 kusov ručných
rádiostaníc predovšetkým pre nových príslušníkov HZS ale aj miesto rádiostaníc, ktoré sa už nedajú
opraviť.
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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.

5.8

Činnosť Operačného strediska tiesňového volania

Operačné stredisko tiesňového volania HZS plnilo v roku 2015 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 a tiesňových SMS
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.

2014
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Linka „112“
21
36
11
6
6
11

Linka „155“
4
9
3
2
0
7

Linka „18300“
121
199
120
29
13
24
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Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

18
29
6
15
5
10
174

9
7
4
2
4
0
51

41
75
31
23
7
65
748

Prevádzku na Operačnom stredisku tiesňového volania zabezpečovali v roku 2015 piati operátori v 24
– hodinových zmenách.
Príslušníci Operačného strediska tiesňového volania v roku 2015 zverejnili 540 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 mesiaci jún bola sprístupnená pre verejnosť v operačnom systéme Android aplikácia „Horská
záchranná služba“, ktorá umožňuje volania a posielanie SMS správ so súčasným zaslaním GPS súradníc
aktuálnej polohy volajúceho. Operátor OSTV tak okamžite po prijatí tiesňového volania alebo tiesňovej
SMS vidí na mapových podkladoch polohu volajúceho, čo výrazne prispieva k skráteniu doby trvania
príjmu tiesňových volaní.
V priebehu hodnoteného obdobia traja príslušníci Operačného strediska tiesňového volania v rámci
projektu „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti
bezpečnostného systému štátu“ absolvovali a úspešne ukončili vzdelávanie v rámci podaktivity 2.2.
Jazykové vzdelávanie – Anglický jazyk – telefonickí operátori a podaktivity 2.3. Jazykové vzdelávanie –
Poľský jazyk – telefonickí operátori.
Príslušník Operačného strediska tiesňového volania zabezpečoval aj v roku 2015 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
- počet
- záchranári

jednotka
počet
osobodeň

VT
29
90

NT
22
51

ZT
10
41

MF
2
6

VF
7
24

SR
5
220

Spolu
75
432
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6. Hospodárenie s finančnými prostriedkami
6.1

Úvod

6.1.1

Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia

Listom č. p. SE-ORF1-2015/000256-005 zo dňa 12.1.2015 bol určený pre rozpočtovú organizáciu
HZS Vysoké Tatry rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 pre príjmy, výdavky
(kategórie 630 – tovary a služby, 640 – bežné transfery a 700 – kapitálové výdavky) a výdavky na
reprezentačné účely. Listom č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-001 zo dňa 9.1.2015 bol určený rozpis
rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2015 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:
Program:
Podprogram:

03.2.0
- Ochrana pred požiarmi
0D6
- Efektívna, spoľahlivá štátna správa
0D60201 - Záchrana života a zdravia
v EUR

Ukazovateľ
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bežné výdavky celkom
z toho:
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 - poistné a príspevok do poisťovní
630 – tovary a služby
640 – bežné transfery
Kapitálové výdavky – 710

Rozpočet

Limit
záväzný
záväzný
záväzný

*/

194 250
2 995 012
2 995 012

záväzný
záväzný
orientačný
orientačný
záväzný

1 602 609
579 403
796 145
16 855
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
Ukazovateľ
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513002)
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513001)
- zahraničné prijatia
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513003)
- zahraničné prijatia

v EUR

Rozpočet

Limit
záväzný

300

záväzný

0

záväzný

0

Listom č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-001 zo dňa 9.1.2015 Sekcia systemizácie mzdovej politiky
určila nasledovné záväzné ukazovatele pre kategóriu 610:
Ukazovatele počtu príslušníkov, zamestnancov a objemu mzdových prostriedkov
Ukazovateľ
Počet príslušníkov HZS
Platové prostriedky (kategória 610)
Počet zamestnancov vo verejnom záujme
Platové prostriedky (kategória 610)

Limit
záväzný
záväzný
záväzný
záväzný

v EUR

Počet/Rozpočet
128
1 543 286
8
59 323
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V priebehu hodnoteného obdobia boli správcom rozpočtovej kapitoly vykonané nasledovné
rozpočtové opatrenia:
1.

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 a č. 6/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-002 zo
dňa 2.2.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 187 391,00 € s kódom zdroja „111“ pre
kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 150 291,00 € a 620 – poistné a príspevok do
poisťovní o 37 100,00 € pre príslušníkov HZS a zvýšenie počtu príslušníkov o 5.
Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 sa upravili počty a finančné prostriedky kategórie 610 pre
príslušníkov HZS o 47 892,00 €. Bol zohľadnený dopad organizačných zmien realizovaných v roku
2014, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch rozpočtových prostriedkov na rok 2015,
konkrétne zmeny v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačných opatrení ministra vnútra SR č.
20/2014 s účinnosťou od 1.11.2014 a č. 29/2014 s účinnosťou od 1.1.2015. Rozpočtovým
opatrením č. 6/2015 sa upravili finančné prostriedky kategórie „610“ o 102 399,00 € a kategórie
„620“ o 37 100,00 € pre príslušníkov HZS, bol zohľadnený dopad rozpočtových opatrení č. 51/2014
a 152/2014.

2.

Rozpočtové opatrenie 407/32/2015 zo dňa 22.5.2015 – zvýšenie limitu bežných výdavkov
o 325,30 €, a to s kódom zdroja 13S1 o 276,50 € a s kódom zdroja 13S2 o 48,80 €.
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 325,30 € nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

FK
0320
0320

EK
637005
637005

kód
zdroja
13S1
13S2

rozpis
upraveného
rozpočtu

názov investičnej akcie/podpoložky
špeciálne služby
špeciálne služby

276,50
48,80
325,30

CELKOM

Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/605 pre konečného
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia
a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“.

3.

Rozpočtové opatrenie č. 109/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-002 zo dňa 19.2.2015)
– zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 3 413,75 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 710
– obstaranie kapitálových aktív na kúpu pozemku parc. č. KN-C 348/2 o výmere 675 m2 v k. ú.
Lesnica podľa nasledovného rozpisu:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie
27952
CELKOM

4.

FK
0320

EK
711001

kód
zdroja
111

názov investičnej akcie
Záchranná stanica Pieniny

rozpis
upraveného
rozpočtu
3 413,75
3 413,75

Rozpočtové opatrenie č. 103/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000223-024 zo dňa 9.3.2015)
– upravený limit bežných výdavkov o 1 193,44 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630 – Tovary
a služby na zabezpečenie Medzinárodného kynologického seminára lavínových a pátracích psov
a Medzinárodného seminára testovania lavínových vyhľadávačov, a to pre rozpočtovú podpoložku
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (NÚ-518019) vo výške 832,44
€. Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky na zabezpečenie slávnostnej večere vo výške
361,00 € - rozpočtová podpoložka 637036 (NÚ-513003).
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5.

Rozpočtové opatrenie č. 38/58/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-003 zo dňa
23.3.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 5 331,87 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 3 914,78 € a pre
kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 1 417,09 €.
Týmto rozpočtovým opatrením sa v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa
11.3.2015 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca
novembra 2014, zabezpečuje úhrada osobných výdavkov príslušníkom HZS za vykonávanie
povodňových záchranných prác.

6.

Rozpočtové opatrenie č. 185/58/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000414-096 zo dňa
24.3.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 553,45 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
630 – Tovary a služby na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami
počas mimoriadnej situácie.
Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 111
zo dňa 11.3.2015 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca
novembra 2014.

7.

Rozpočtové opatrenie č. 275/72/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-008 zo dňa
17.4.2015) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 134 531,21 € s kódom zdroja „131D“.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií č. 72/2015 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 program 0D6 –
Efektívna a spoľahlivá štátna správa – záchrana života a zdravia a rozpísané v súlade so žiadosťou
predloženou listom č. p. HZS-EO-290/2015 zo dňa 18.3.2015 nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

21105
21156
21156
27954
27955
27957
27959
27961
27962
27966
27952
27952
27996

0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320

716
717002
717003
717001
717001
717001
717001
717001
717001
717001
716
717001
713005

131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D

CELKOM

8.

názov investičnej akcie
Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
AMS Kráľová hoľa-stožiar
AMS Smrekovica-stožiar
AMS Krížava-stožiar
AMS Temné Smrečiny-stožiar
AMS Kežmarské pleso-stožiar
AMS Pod Havranom-stožiar
AMS Pod Ploskou-stožiar
Záchranná stanica Pieniny
Záchranná stanica Pieniny
Automatické meteorologické stanice

rozpis
upraveného
rozpočtu
2 640,40
0,03
0,02
3 700,20
3 700,20
3 700,20
4 638,60
4 638,60
4 638,60
4 638,60
497,90
36 356,46
65 381,40
134 531,21

Rozpočtové opatrenie č. 270/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-007 zo dňa 16.4.2015)
– zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 10 200,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
710 – Obstaranie kapitálových aktív na technické zhodnotenie telekomunikačnej techniky ISURUS.
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9.

Rozpočtové opatrenie č. 343/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-006 zo dňa 7.5.2015)
– zvýšenie limitu bežných výdavkov o 12 145,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na dokrytie rozpočtu na podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo
pracovného pomeru.

10. Rozpočtové opatrenie č. 499/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-012 zo dňa 8.6.2015)
– zvýšenie limitu bežných výdavkov o 120 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na obstaranie zimnej skialpinistickej výstroje pre záchranárov HZS.
11. Rozpočtové opatrenie č. 73/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-009 zo dňa
5.6.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 48 387,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 34 388,00 € a pre
zamestnancov o 1 149,00 € a pre kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 12 850,00 €.
Rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte
na rok 2015, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 a nariadením vlády
SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečujú finančné prostriedky súvisiace so zvýšením
platových taríf zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2015 a od 1.7.2015. Súčasne sa zabezpečujú
finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.
12. Rozpočtové opatrenie č. 76/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-011 zo dňa
17.6.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 68 395,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 47 100,00 € a pre
kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 21 295,00 €.
Predmetná úprava sa realizovala na základe žiadostí HZS č.p. HZS-PSO-503/2015 a č.p. HZS-EO433/2015 a na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov za obdobie 01-05/2015.
13. Rozpočtové opatrenie č. 710/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-014 zo dňa 22.7.2015)
– zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 19 790,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky
a výpočtovej techniky.
14. Rozpočtové opatrenie 850/2015 zo dňa 28.8.2015 – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 325,30 €,
a to s kódom zdroja 13S1 o 276,50 € a s kódom zdroja 13S2 o 48,80 € a zvýšenie limitu
kapitálových výdavkov o 1 089,60 €, a to s kódom zdroja 13S1 o 926,16 € a s kódom zdroja 13S2
o 163,44 €.
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly Ministerstva vnútra SR pre konečného prijímateľa Horskú záchrannú službu o čiastku
1 414,90 € nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

21156
21156
CELKOM

FK
0320
0320
0320
0320

EK
637005
637005
713003
713003

kód
zdroja
13S1
13S2
13S1
13S2

názov investičnej akcie/podpoložky
špeciálne služby
špeciálne služby
nákup telekomunikačnej techniky
nákup telekomunikačnej techniky

rozpis
upraveného
rozpočtu
276,50
48,80
926,16
163,44
1 414,90
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Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220160/603 pre konečného
prijímateľa pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia
a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“.
15. Rozpočtové opatrenie č. 896/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-017 zo dňa 10.9.2015)
– zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 66 714,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup transportných prostriedkov a obytných kontajnerov
pre zriadenie prenosných ošetrovní.
16. Rozpočtové opatrenie č. 1069/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-016 zo dňa
12.10.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 4 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 640 – Bežné transfery na dokrytie výdavkov na nemocenské dávky.
17. Rozpočtové opatrenie č. 1125/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-017 zo dňa
12.10.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 24 525,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 630 – Tovary a služby na dokrytie výdavkov na rozpočtové podpoložky 634002 – servis,
údržba a opravy dopravných prostriedkov a výdavky s tým spojené vo výške 20 000,00 €, 637014 stravovanie vo výške 2 300,00 € a 637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 2 225,00 €.
18. Rozpočtové opatrenie č. 1143/255/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-019 zo dňa
2.11.2015) – zvýšenie limitu kapitálových výdavkov o 32 766,28 € s kódom zdroja „131D“.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií č. 72/2015 a č. 255/2015 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 program 0D6
– Efektívna a spoľahlivá štátna správa – záchrana života a zdravia a rozpísané v súlade so žiadosťou
predloženou listom č. p. HZS-EO-1064/2015 zo dňa 1.10.2015 nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

32787
32788
32789

0320
0320
0320

713004
713005
713005

131D
131D
131D

32791
CELKOM

0320

714005

131D

názov investičnej akcie
Prefabrikovaná prenosná garáž – 3 ks
Príves za snežný skúter – 3 ks
Kanadské sane s príslušenstvom - 2 ks
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla
a jeho nadstavby pre USAR tím SR

rozpis
upraveného
rozpočtu
7 425,00
16 800,00
3 528,00
5 013,28
32 766,28

19. Rozpočtové opatrenie č. 1124/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000222-201 zo dňa
23.10.2015) – upravený limit bežných výdavkov o 340,28 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630
– Tovary a služby na zabezpečenie Medzinárodného seminára jaskynnej záchrany, a to pre
rozpočtovú podpoložku 637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (NÚ518019) vo výške 195,88 €. Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky na zabezpečenie
slávnostnej večere vo výške 144,40 € - rozpočtová podpoložka 637036 (NÚ-513003).
20. Rozpočtové opatrenie č. 1243/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-020 zo dňa
23.11.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 54 800,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 630 – Tovary a služby na dokrytie výdavkov na servis, údržba a opravy dopravných
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prostriedkov a výdavky s tým spojené; nájomné za prenájom prevádzkových strojov; špeciálne
služby a cestovné náhrady.
21. Rozpočtové opatrenie č. 171/2015 a 173/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-013
zo dňa 1.12.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 94 500,00 € s kódom zdroja „111“, a to
pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS. Rozpočtovým
opatrením č. 171/2015 sa upravili platové prostriedky pre príslušníkov HZS na základe analýzy
čerpania prostriedkov za obdobie 01-10/2015 s predpokladom čerpania do konca roka 2015.
Rozpočtovým opatrením č. 173/2015 sa upravili počty pre príslušníkov HZS na základe zmien
v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 22/2015
s účinnosťou od 1.11.2015) a na základe zohľadnenia celkových zmien „Výkazu plánovaného počtu
zamestnancov MV SR z tabuliek zloženia a počtov podľa programovej štruktúry k 1.11.2015“.
22. Rozpočtové opatrenie č. 1446/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-020 zo dňa
8.12.2015) – krátenie limitu kapitálových výdavkov o 39,36 €, a to s kódom zdroja „111“ o 15,08 €
a s kódom zdroja „131D“ o 24,28 € nasledovne:
RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

32443
32632

0320
0320

713002
713004

111
111

32791

0320

714005

131D

CELKOM

názov investičnej akcie
Záložný server ISURUS cluster
Obytné kontajnery
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla
a jeho nadstavby pre USAR tím SR

rozpis
upraveného
rozpočtu
-14,68
-0,40
-24,28
-39,36

23. Rozpočtové opatrenie č. 179/308/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-015 zo dňa
15.12.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 50 177,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov vo verejnom záujme
o 717,00 € a pre kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 49 460,00 €.
Rozpočtovým opatrením sa upravili platové prostriedky pre zamestnancov vo verejnom záujme na
základe analýzy čerpania prostriedkov za obdobie 01-10/2015 s predpokladom čerpania do konca
roka 2015. Súčasne sa zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.
24. Listom č.p. SE-ORF2-2015/000278-022 zo dňa 15.12.2015 Odbor rozpočtu a financovanie Sekcie
ekonomiky MV SR súhlasil so zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov účelovo
rozpočtovaných na zabezpečenie stravovania v sume 2 300,00 €, a to na obstaranie materiálnotechnického vybavenia príslušníkov HZS a pohotovostných skladov jednotlivých oblastných
stredísk.
25. Rozpočtové opatrenie č. 204/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-016 zo dňa
17.12.2015) – v nadväznosti na analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 –
Poistné a príspevok do poisťovní v roku 2015 boli viazané rozpočtové prostriedky vo výške
14 510,00 € a súčasne schválený ich presun do rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby.
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26. Rozpočtové opatrenie č. 1677/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000760-058 zo dňa
29.12.2015) – bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2015 – zvýšenie
rozpočtových príjmov o 27 008,11 € na základe očakávaného plnenia príjmov k 31.12.2015.
27. V rámci schváleného limitu bežných a kapitálových 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 2015, upravený rozpočet po
vykonaných rozpočtových opatreniach a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov k 31.12.2015.
v EUR

Ukazovateľ
Príjmy celkom
**/
Výdavky celkom
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:
610 – mzdy,platy,služobné príjmy a OOV */
620 - poistné a príspevok do poisťovní
*/
630 – tovary a služby
630 – tovary a služby
630 – tovary a služby
640 – bežné transfery
Kapitálové výdavky celkom (710)
Kapitálové výdavky celkom (710)
Kapitálové výdavky celkom (710)
Kapitálové výdavky celkom (710)

Kód
zdroja

Limit

111
111
111

záväzný
záväzný
záväzný

111
111
111
13S1
13S2
111
111
131D
13S1
13S2

záväzný
záväzný
orientačný

orientačný

záväzný
záväzný
záväzný
záväzný

Rozpočet
schválený
a
194 250,00
2 995 012,00
2 995 012,00

Rozpočet
upravený
b
221 258,11
3 935 847,12
3 667 381,64

Skutočnosť
k 31.12.2015
c
222 283,11
3 935 837,06
3 667 371,58

%
plnenia
c/b
100,46
100,00
100,00

1 602 609,00
579 403,00
796 145,00
0,00
0,00
16 855,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 934 668,78
687 015,09
1 022 419,73
553,00
97,60
22 627,44
100 102,67
167 273,21
926,16
163,44

1 934 668,78
687 014,36
1 022 410,40
553,00
97,60
22 627,44
100 102,67
167 273,21
926,16
163,44

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

*/ skutočné výdavky za obdobie 01/2015 až 12/2015 podľa čerpania rozpočtu
**/ príjmy celkom sú uvedené rozpočtované príjmy

Ukazovatele počtu príslušníkov, zamestnancov a objemu mzdových prostriedkov
Ukazovateľ
Plánovaný počet príslušníkov HZS
Platové prostriedky
Počty zamestnancov vo verejnom záujme
Platové prostriedky

Kód
zdroja

111
111

Limit
záväzný
záväzný
záväzný
záväzný

Plán/rozpočet
schválený
a
128
1 543 286,00
8
59 323,00

Plán/rozpočet
upravený
b
135
1 873 479,78
8
61 189,00

v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2015*/
c
132,8
1 873 479,78
8,0
61 189,00

%
plnenia
c/b
98,37
100,00
100,00
100,00

*/ priemerný evidenčný počet prepočítaný k 30.6.
*/ skutočné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za obdobie 01/2015 až 12/2015 (účet 521)

Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je
135, z toho je 112 odborne pripravených záchranárov. Počet miest v štátnej službe bol od 1.11.2015
zvýšený o 10, z nich 2 miesta boli obsadené ešte do 31.12.2015, zvyšných 8 bude obsadených v roku
2016. Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 132,8.
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Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách je
k poslednému dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené
úväzky. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,0.
Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly
Ukazovateľ
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ-513002)
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ-513003)
prijatia zahraničných delegácií

Kód
zdroja

Limit

111
111

v EUR

záväzný

Rozpočet
schválený
a
300,00

Rozpočet
upravený
b
300,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
c
300,00

%
plnenia
c/b
100,00

záväzný

0,00

505,40

505,40

100,00

Limit výdavkov na reprezentáciu pre riaditeľa bol schválený vo výške 300 €, skutočné výdavky za
rok 2015 predstavujú 300,00 €, t.j. čerpanie vo výške 100 %. Rozpočtové prostriedky boli použité pri
pracovných poradách a jednaniach riaditeľa.
Rozpisom rozpočtu na rok 2015 nebol stanovený žiadny limit pre reprezentačné výdavky na
rozpočtovej podpoložke 637006. Upravený rozpočet vo výške 505,40 € bol vyčerpaný v plnej výške na
zabezpečenie slávnostnej večere počas organizácie troch medzinárodných seminárov. Podrobnejšie
uvedené v časti 3.3.1.2.
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu a záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej
kapitoly pre rok 2015 boli dodržané.
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Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky

6.2

6.2.1 Príjmy
Plnenie príjmov

6.2.1.1

Plnenie príjmov k 31.12.2015 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

kód
zdroja

Kategória
200-Nedaňové príjmy
200-Nedaňové príjmy
200-Nedaňové príjmy
PRÍJMY spolu

111
72E_M
72F_M

Rozpočet 2015
schválený
upravený
a
b
194 250,00
221 258,11
0
0
0
0
194 250,00
221 258,11

Skutočnosť k 31.12.2015 - príjmy
rozpočtované
mimorozpočtové
c
d
222 283,11
0
0
1 203,33
0
34 198,91
222 283,11
35 402,24

%
plnenia
c/a
114,43
x
x
114,43

%
plnenia
c/b
100,46
x
x
100,46

v EUR
Funkčná

kategória

klasif.

položka

Zdroj

Program

Názov kategórie/položky/podpoložky

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

plnenia

plnenia

rastu

d/a

podpoložka
a

b

c

d

d/b

d/c

100,21

100,00

1,00

0,03

x

100,00

1,00

1 663,47

100,21

100,00

1,00

1 663,47

100,21

100,00

1,00

254,13

x

100,00

1,87

196 239,55

197 264,55

102,43

100,52

1,18

z prenajatých budov,priestorov,objektov
z prenajatých strojov, prístr.,
zariad.,tech.,nár.

1 663,44
0,03

0,00

0,03

Príjmy z vlastníctva
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku

1 663,47

1 660,00

1 663,47

1 663,47

1 660,00

1 663,47

136,09

0,00

254,13

167 708,04

192 590,00

0320

212003

111

0D60201

0320

212004

111

0D60201

0320

212

111

0D60201

0320

210

111

0D60201

0320

222003

111

0D60201

za porušenie predpisov

0320

223001

111

0D60201

za predaj výrobkov,tovarov a služieb

0320

223004

111

0D60201

0320

223

111

0320

220

0320

231

0320

1 660,00

1 663,44

1 663,44

10,00

0,00

145,00

145,00

x

100,00

14,50

0D60201

za prebytočný hnuteľný majetok
Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a
služieb

167 718,04

192 590,00

196 384,55

197 409,55

102,50

100,52

1,18

111

0D60201

Administratívne a iné poplatky a platby

167 854,13

192 590,00

196 638,68

197 663,68

102,63

100,52

1,18

111

0D60201

0,00

0,00

770,00

770,00

x

x

x

230

111

0D60201

0,00

0,00

770,00

770,00

x

x

x

0320

292012

111

0D60201

príjmy z dobropisov

21 610,72

0,00

18 878,12

18 878,12

x

100,00

0,87

0320

292019

111

0D60201

príjmy z refundácie

124,93

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0320

292027

111

0D60201

iné - náhrada škôd

206,21

0,00

3 307,84

3 307,84

x

100,00

16,04

0320

292

111

0D60201

Ostatné príjmy

21 941,86

0,00

22 185,96

22 185,96

x

100,00

1,01

0320

290

111

0D60201

Iné nedaňové príjmy

21 941,86

0,00

22 185,96

22 185,96

x

100,00

1,01

0320

200

111

0D60201

Nedaňové príjmy (rozpočtové)

191 459,46

194 250,00

221 258,11

222 283,11

114,43

100,46

1,16

0320

292006

72E_M

0D60201

z poistného plnenia

0320

223003

72F_M

0D60201

za stravné

0320

200

72_M

0D60201

0320

311

72A_M

0D60201

0320

300

72A_M

0D60201

Príjmy celkom

príjem z predaja kapitálových aktív
Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy (mimorozpočtové)
granty - tuzemské bežné
Granty a transfery (mimorozpočtové)

6 242,84

0,00

0,00

1 203,33

x

x

0,19

29 981,46

0,00

0,00

34 198,91

x

x

1,14

36 224,30

0,00

0,00

35 402,24

x

x

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

227 683,76

194 250,00

221 258,11

257 685,35

132,66

116,46

1,13
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Rozpočtovým opatrením č. 1677/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000760-058 zo dňa
29.12.2015) bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2015 – zvýšenie rozpočtových
príjmov o 27 008,11 € na základe očakávaného plnenia príjmov k 31.12.2015.
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 254,13 € predstavujú príjmy za úroky z omeškania –
nedodržanie lehoty splatnosti faktúr za záchrannú činnosť poskytnutú v zmysle zákona č. 544/20042 Z.z.
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
223001 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 197 264,55
€ 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 102,43 % oproti schválenému rozpočtu a plnenie na
100,52 % oproti upravenému rozpočtu.
223004 – Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok vo výške 145,00 € predstavujú príjmy za prevod
vlastníctva prebytočných služobných psov v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
230 – Kapitálové príjmy
231 – príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 770,00 € predstavuje príjmy za prevod
vlastníctva prebytočných služobných motorových vozidiel v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.
290 – Iné nedaňové príjmy
292012 – príjmy z dobropisov vo výške 18 878,12 € predstavujú predovšetkým príjmy za energie,
ktoré nebolo možné vzájomne započítať s výdavkami.
292027 – iné vo výške 3 307,84 € predstavujú príjmy z predpísaných náhrad príslušníkom HZS,
zamestnancom a dobrovoľným záchranárom 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 1 203,33 € predstavujú príjmy z poistného plnenia za
škody na služobných motorových vozidlách uhradené poisťovňou na základe poistnej zmluvy, ktorú má
príslušník HZS podpísanú s poisťovňou pre prípad zodpovednosti za škody pri výkone povolania –
544,68 €, poistné plnenie za škodu na služobnom motorovom vozidle uhradené z povinného zmluvného
poistenia vozidla, ktorého vodič škodu spôsobil – 313,78 € a poistné plnenie uhradené z havarijného
poistenia služobného motorového vozidla – 344,87 €.
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200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72F_M)
220 – Administratívne a iné poplatky a platby
223003 – za stravné vo výške 34 198,91 € 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 3,30 € 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
klasif.

kategória

Zdroj

Program

Názov kategórie/položky/podpoložky

položka

skutočnosť

%

%

%

31.12.2015

plnenia

plnenia

plnenia

podpoložka
z prenajatých budov,priestorov,objektov

0320

212003

111 0D60201

0320

212004

111 0D60201

0320

212

111 0D60201

Príjmy z vlastníctva

1 663,47

0320

210

111 0D60201

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

1 663,47

0320

222003

111 0D60201

za porušenie predpisov

0320

223001

111 0D60201

za predaj výrobkov,tovarov a služieb

0320

223004

111 0D60201

za prebytočný hnuteľný majetok

0320

220

111 0D60201

0320

231

111 0D60201

0320

230

111 0D60201

0320

292012

111 0D60201

príjmy z dobropisov

0320

292019

111 0D60201

príjmy z refundácie

0320

292027

111 0D60201

iné - náhrada škôd

0320

292

111 0D60201

Ostatné príjmy

22 185,96

0320

290

111 0D60201

Iné nedaňové príjmy

22 185,96

0320

200

111 0D60201

Nedaňové príjmy (rozpočtové)

0320

292006

72E_M 0D60201

z poistného plnenia

0320

223003

72F_M 0D60201

za stravné

0320

200

72E 0D60201

Príjmy celkom

z prenajatých strojov, prístr., zariad.,tech.,nár.

Administratívne a iné poplatky a platby
príjem z predaja kapitálových aktív
Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy (mimorozpočtové)

1 663,44

100,00

0,03

0,00
100,00

254,13

0,13

197 264,55

99,80

145,00

0,07

197 663,68

100,00

770,00

0,00

770,00

0,00

18 878,12

85,09

0,00

0,00

3 307,84

14,91

222 283,11

100,00

0,75

88,92
0,35

9,98
100,00

1 203,33

3,40

34 198,91

96,60

35 402,24

100,00

257 685,35

86,26

13,74
100,00
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6.2.2.

Výdavky

6.2.2.1

Čerpanie výdavkov - sumár

Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2015 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
klasifik.

skutočnosť
kategória

zdroj

program

názov kategórie
k 31.12.2014
a

rozpočet

rozpočet

2015

2015

schválený

upravený

%

index

plnenia

plnenia

rastu

c/a

k 31.12.2015
d/b

d/c

1 602 609,00

1 934 668,78

1 934 668,78

120,72

100,00

1,08

630 707,67

579 403,00

687 015,09

687 014,36

118,57

100,00

1,09

Tovary a služby

779 824,19

796 145,00

1 022 419,73

1 022 410,40

128,42

100,00

1,31

Bežné transfery

20 773,92

16 855,00

22 627,44

22 627,44

134,25

100,00

1,09

0D60201

Bežné výdavky

3 225 007,93

2 995 012,00

3 666 731,04

3 666 720,98

122,43

100,00

1,14

131C

0D60201

Tovary a služby

200 000,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

131C

0D60201

Bežné výdavky

200 000,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

11S1

0D60201

Tovary a služby

59 751,23

0,00

0,00

0,00

x

x

x

11S1

0D60201

Bežné výdavky

59 751,23

0,00

0,00

0,00

x

x

x

630

11S2

0D60201

Tovary a služby

10 544,32

0,00

0,00

0,00

x

x

x

600

11S2

0D60201

Bežné výdavky

10 544,32

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0412

630

13S1

0D60201

Tovary a služby

0,00

0,00

553,00

553,00

x

100,00

x

0412

600

13S1

0D60201

Bežné výdavky

0,00

0,00

553,00

553,00

x

100,00

x

0412

630

13S2

0D60201

Tovary a služby

0,00

0,00

97,60

97,60

x

100,00

x

0412

600

13S1

0D60201

Bežné výdavky

0,00

0,00

97,60

97,60

x

100,00

x

0320

710

111

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

175 035,83

0,00

100 102,67

100 102,67

x

100,00

0,57

0320

700

111

0D60201

Kapitálové výdavky

175 035,83

0,00

100 102,67

100 102,67

x

100,00

0,57

0320

710

131C

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

232 627,62

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0320

700

131C

0D60201

Kapitálové výdavky

232 627,62

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0320

710

131D

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

272 681,12

0,00

167 273,21

167 273,21

x

100,00

0,61

0320

700

131D

0D60201

Kapitálové výdavky

272 681,12

0,00

167 273,21

167 273,21

x

100,00

0,61

0412

710

11S1

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

369 562,08

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0412

700

11S1

0D60201

Kapitálové výdavky

369 562,08

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0412

710

11S2

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

65 216,85

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0412

700

11S2

0D60201

Kapitálové výdavky

65 216,85

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

0412

710

13S1

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

0,00

0,00

926,16

926,16

x

100,00

x

0412

700

13S1

0D60201

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

926,16

926,16

x

100,00

x

610

111

0D60201

0320

620

111

0D60202

Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV
Poistné a príspevok do
poisťovní

0320

630

111

0D60203

0320

640

111

0D60204

0320

600

111

0320

630

0320

600

0412

630

0412

600

0412
0412

c

%

1 793 702,15

0320

b

skutočnosť

d
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0412
0412

700

13S2

0D60201

Obstaranie kapitálových aktív

0,00

0,00

163,44

163,44

x

100,00

x

13S2

0D60201

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

163,44

163,44

x

100,00

x

0D60201

Výdavky spolu - rozpočtové

4 610 426,98

2 995 012,00

3 935 847,12

3 935 837,06

131,41

100,00

0,85

0320

630

72A_M

0D60201

Tovary a služby

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0320

600

72A_M

0D60201

Bežné výdavky - dary

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0320

630

72E_M

0D60201

6 242,84

0,00

0,00

1 203,33

x

x

0,19

0320

600

72E_M

0D60201

Tovary a služby
Bežné výdavky - poistné
plnenie

6 242,84

0,00

0,00

1 203,33

x

x

0,19

0320

630

72F_M

0D60201

Tovary a služby

29 981,46

0,00

0,00

34 198,91

x

x

1,14

0320

600

72F_M

0D60201

Bežné výdavky - stravné

29 981,46

0,00

0,00

34 198,91

x

x

1,14

0D60201

Výdavky spolu mimorozpočtové

36 224,30

0,00

0,00

35 402,24

x

x

0,98

4 610 426,98

2 995 012,00

3 935 847,12

3 935 837,06

131,41

100,00

0,85

36 224,30

0,00

0,00

35 402,24

x

x

0,98

4 646 651,28

2 995 012,00

3 935 847,12

3 971 239,30

132,60

100,90

0,85

Výdavky - rozpočtové prostriedky
Výdavky - mimorozpočtové prostriedky

Výdavky celkom

funkčná
klasifik.

skutočnosť
kategória

zdroj

názov programu

program

k 31.12.2014
a

rozpočet

rozpočet

2015

2015

schválený

upravený
c

%

%

index

plnenia

plnenia

rastu

d/a

k 31.12.2015
d/b

d/c

0320

0D60201

Horská záchranná služba

4 141 576,80

2 995 012,00

3 934 106,92

3 969 499,10

132,54

100,90

0,96

0412

0D60201

Horská záchranná služba

505 074,48

0,00

1 740,20

1 740,20

x

100,00

0,00

4 646 651,28

2 995 012,00

3 935 847,12

3 971 239,30

132,60

100,90

0,85

Výdavky celkom

b

skutočnosť

d

600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 111)
Bežné výdavky boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške 3 666 720,98 € z celkového
upraveného rozpočtu 3 666 731,04 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným
rozpočtom a index rastu 1,14 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 13S1, 13S2)
Bežné výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 650,60 €, 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:
 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“
Čerpanie bežných výdavkov s kódmi zdroja 13S1 a 13S2 je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.4.
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 100 102,67 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % voči upravenému rozpočtu.
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Čerpanie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 111 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. 1113/2014 zo dňa 27.11.2014 v zmysle § 8 ods. 6
zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení viazané rozpočtové prostriedky z roku 2013 vo výške
167 297,49 €, a to v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív.
Rozpočet pre rok 2015 bol rozpočtovými opatreniami č. 275/75/2015 zo dňa 17.4.2015, č.
1143/255/2015 zo dňa 2.11.2015 a č. 1446/2015 zo dňa 8.12.2015 o presunuté rozpočtové prostriedky
upravený vo výške 167 273,21 €.
Z celkovej čiastky rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky presunutých do rozpočtového
roka 2015 s kódom zdroja 131D boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané rozpočtové prostriedky vo
výške 167 273,21 €, 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 13S1, 13S2)
Kapitálové výdavky boli k 31.12.2015 čerpané vo výške 1 089,60 €, 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 13S1 a 13S2 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 1 203,33 € 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 34 198,91 € (EK-637014).

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 31.12.2015, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie s rovnakým
obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:
v EUR
funkčná
klasif.

kategória

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

plnenia

plnenia

rastu

d/a

položka

k

2015

2015

k

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015
d/b

d/c

1 163 584,90

a

1 225 343,00

1 252 731,86

1 252 731,86

102,24

100,00

1,08

príplatky - ŠS

106 452,13

108 570,00

109 861,47

109 861,47

101,19

100,00

1,03

ostatné príplatky - ŠS

305 196,57

166 542,00

343 560,77

343 560,77

206,29

100,00

1,13

náhrada za služobnú pohotovosť - ŠS

85 986,35

37 728,00

77 342,68

77 342,68

100,00

0,90

odmeny - ŠS

71 095,50

5 103,00

89 983,00

89 983,00

205,00
1
763,34

100,00

1,27

03.2.0.

611

111

0D60201

tarifný plat - ŠS

03.2.0.

612001

111

0D60201

03.2.0.

612002

111

0D60201

03.2.0.

613

111

0D60201

03.2.0.

614

111

0D60201

b

c

d
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doplatok k služobnému platu

03.2.0.

616

111

0D60201

03.2.0.

610

111

0D60201

03.2.0.

611

111

0D60201

tarifný plat - VS

03.2.0.

612001

111

0D60201

príplatky - VS

03.2.0.

612002

111

0D60201

ostatné príplatky - VS

03.2.0.

613

111

0D60201

náhrada za pracovnú pohotovosť - VS

03.2.0.

614

111

0D60201

odmeny - VS

03.2.0.

610

111

0D60201

03.2.0.

610

111

0D60201

Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS

Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS
Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

1 732 315,45

1 543 286,00

1 873 479,78

1 873 479,78

121,40

100,00

1,08

39 577,51

39 611,00

38 133,57

38 133,57

96,27

100,00

0,96

16 522,51

18 405,00

15 217,49

15 217,49

82,68

100,00

0,92

2 074,73

930,00

2 339,44

2 339,44

251,55

100,00

1,13

187,95

100,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

3 024,00

277,00

5 498,50

5 498,50

1985,02

100,00

1,82

61 386,70

59 323,00

61 189,00

61 189,00

103,15

100,00

1,00

1 793 702,15

1 602 609,00

1 934 668,78

1 934 668,78

120,72

100,00

1,08

v EUR
funkčná

kategória

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

k

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

c

d

d/b

d/c

d/a

zdroj

názov kategórie/položky/podpoložky

program

03.2.0.

610

111

0D60201

03.2.0.

610

111

0D60201

03.2.0.

610

111

0D60201

Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - štátna
služba
Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - verej.
služba
Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV spolu

1 732 315,45

1 543 286,00

1 873 479,78

1 873 479,78

121,40

100,00

1,08

61 386,70

59 323,00

61 189,00

61 189,00

103,15

100,00

1,00

1 793 702,15

1 602 609,00

1 934 668,78

1 934 668,78

120,72

100,00

1,08

v EUR
funkčná

kategória

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

k

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

c

d

d/b

d/c

d/a

141 416,88

120 255,00

157 888,97

157 888,24

131,29

100,00

1,12

41 164,83

40 006,00

39 296,27

39 296,27

98,23

100,00

0,95

918,86

831,00

1 064,92

1 064,92

128,15

100,00

1,16

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

621

111

0D60201

poistné do VšZP

03.2.0.

623

111

0D60201

poistné do ostat.zdravotných poisťovní

03.2.0.

625001

111

0D60201

na nemocenské poistenie

03.2.0.

625002

111

0D60201

na starobné poistenie

9 786,71

8 305,00

11 177,38

11 177,38

134,59

100,00

1,14

03.2.0.

625003

111

0D60201

na úrazové poistenie

572,32

475,00

645,98

645,98

136,00

100,00

1,13

03.2.0.

625004

111

0D60201

na invalidné poistenie

1 286,96

1 397,00

1 679,95

1 679,95

120,25

100,00

1,31

03.2.0.

625005

111

0D60201

na poistenie v nezamestnanosti

389,20

593,00

526,59

526,59

88,80

100,00

1,35

03.2.0.

625007

111

0D60201

na poistné do rezervného fondu

3 319,43

2 818,00

3 791,27

3 791,27

134,54

100,00

1,14

03.2.0.

625

111

0D60201

Poistné do Sociálnej poisťovne

16 273,48

14 419,00

18 886,09

18 886,09

130,98

100,00

1,16

03.2.0.

628001

111

0D60201

na nemocenské zabezpečenie

23 266,59

21 606,00

25 366,59

25 366,59

117,41

100,00

1,09

03.2.0.

628002

111

0D60201

na výsluhový dôchodok

332 280,39

308 657,00

362 277,38

362 277,38

117,37

100,00

1,09

03.2.0.

628003

111

0D60201

na úrazové zabezpečenie

13 298,21

12 346,00

14 498,34

14 498,34

117,43

100,00

1,09

03.2.0.

628004

111

0D60201

na invalidný výsluhový dôchodok

49 847,61

46 299,00

54 348,04

54 348,04

117,38

100,00

1,09

03.2.0.

628005

111

0D60201

na výsluhový príspevok

12 856,92

15 433,00

14 070,97

14 070,97

91,17

100,00

1,09

03.2.0.

628

431 549,72

404 341,00

470 561,32

470 561,32

116,38

100,00

1,09

03.2.0.

627

111

0D60201

Poistné na osobitné účty
príspevok do doplnk.dôchodkových
poisťovní

302,76

382,00

382,44

382,44

100,12

100,00

1,26

03.2.0.

620

111

0D60201

Poistné a príspevok do poisťovní

630 707,67

579 403,00

687 015,09

687 014,36

118,57

100,00

1,09

03.2.0.

0D60201

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 a č. 6/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-002 zo
dňa 2.2.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 187 391,00 € s kódom zdroja „111“ pre kategórie
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 150 291,00 € a 620 – poistné a príspevok do poisťovní
o 37 100,00 € pre príslušníkov HZS a zvýšenie počtu príslušníkov o 5.
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Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 sa upravili počty a finančné prostriedky kategórie 610 pre
príslušníkov HZS o 47 892,00 €. Bol zohľadnený dopad organizačných zmien realizovaných v roku
2014, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch rozpočtových prostriedkov na rok 2015, konkrétne
zmeny v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačných opatrení ministra vnútra SR č. 20/2014
s účinnosťou od 1.11.2014 a č. 29/2014 s účinnosťou od 1.1.2015. Rozpočtovým opatrením č. 6/2015 sa
upravili finančné prostriedky kategórie „610“ o 102 399,00 € a kategórie „620“ o 37 100,00 € pre
príslušníkov HZS, bol zohľadnený dopad rozpočtových opatrení č. 51/2014 a 152/2014.
Rozpočtovým opatrením č. 38/58/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-003 zo dňa
23.3.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 5 331,87 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 3 914,78 € a pre kategóriu 620 –
poistné a príspevok do poisťovní o 1 417,09 €.
Týmto rozpočtovým opatrením sa v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2015
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca novembra 2014,
zabezpečuje úhrada osobných výdavkov príslušníkom HZS za vykonávanie povodňových záchranných
prác.
Rozpočtovým opatrením č. 73/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-009 zo dňa
5.6.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 48 387,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 34 388,00 € a pre zamestnancov
o 1 149,00 € a pre kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 12 850,00 €. Rozpočtovým
opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015,
uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 a nariadením vlády SR č. 393/2014
Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, zabezpečujú finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf zamestnancov
s účinnosťou od 1.1.2015 a od 1.7.2015. Súčasne sa zabezpečujú finančné prostriedky na poistné
a príspevok do poisťovní.
Rozpočtovým opatrením č. 76/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-011 zo dňa
17.6.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 68 395,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS o 47 100,00 € a pre kategóriu 620 –
Poistné a príspevok do poisťovní o 21 295,00 €.
Predmetná úprava sa realizovala na základe žiadostí HZS č.p. HZS-PSO-503/2015 a č.p. HZS-EO433/2015 a na základe analýzy čerpania mzdových prostriedkov za obdobie 01-05/2015.
Rozpočtovým opatrením č. 171/2015 a 173/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-013
zo dňa 1.12.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 94 500,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS. Rozpočtovým opatrením č.
171/2015 sa upravili platové prostriedky pre príslušníkov HZS na základe analýzy čerpania prostriedkov
za obdobie 01-10/2015 s predpokladom čerpania do konca roka 2015.
Rozpočtovým opatrením č. 173/2015 sa upravili počty pre príslušníkov HZS na základe zmien
v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 22/2015
s účinnosťou od 1.11.2015) a na základe zohľadnenia celkových zmien „Výkazu plánovaného počtu
zamestnancov MV SR z tabuliek zloženia a počtov podľa programovej štruktúry k 1.11.2015“.
Rozpočtovým opatrením č. 179/308/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-015 zo dňa
15.12.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 50 177,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov vo verejnom záujme o 717,00 € a pre
kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 49 460,00 €.
Rozpočtovým opatrením sa upravili platové prostriedky pre zamestnancov vo verejnom záujme na
základe analýzy čerpania prostriedkov za obdobie 01-10/2015 s predpokladom čerpania do konca roka
2015. Súčasne sa zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.
Rozpočtovým opatrením č. 204/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-016 zo dňa
17.12.2015) v nadväznosti na analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 – Poistné
a príspevok do poisťovní v roku 2015 boli viazané rozpočtové prostriedky vo výške 14 510,00 €
a súčasne schválený ich presun do rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby.
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Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre
príslušníkov HZS vo výške 1 873 479,78 € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným
rozpočtom, plnenie na 121,40 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,08 v porovnaní
s minulým rokom.
Čerpanie výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo výške 61 189,00 € predstavuje plnenie na 100,0
% v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 103,15 % 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 687 014,36 €
predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 118,57 % v porovnaní
so schváleným rozpočtom a index rastu 1,09 v porovnaní s minulým rokom.

6.2.2.3 Počet príslušníkov HZS a zamestnancov vo výkone práce
vo verejnom záujme
Skutočnosť
Plán
k 30.6.2014 */
schválený
a
b
počet príslušníkov HZS
127,00
128
počet zamestnancov vo verejnom záujme
7,70
8
spolu
134,70
136
*/ evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za sledované obdobie
Ukazovateľ

Plán
upravený
c
135
8
143

Počet
príslušníkov HZS
Ukazovateľ
k 31.12.2015
evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.
priemerný evidenčný počet prepočítaný
priemerný evidenčný počet vo FO

135
132,8
132,8

Skutočnosť
k 31.12.2015 */
d
132,8
8,0
140,8

Počet
zamestnancov
vo verejnom záujme
k 31.12.2015
14
8,0
14,0

%
plnenia
d/c
98,37
100,00
98,46

index
rastu
d/a
1,04
1,03
1,05

SPOLU
149
140,8
146,8

Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je
135, z toho je 112 odborne pripravených záchranárov. Počet miest v štátnej službe bol od 1.11.2015
zvýšený o 10, z nich 2 miesta boli obsadené ešte do 31.12.2015, zvyšných 8 bude obsadených v roku
2016. Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 132,8.
Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách je
k poslednému dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené
úväzky. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,0.
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 31.12.2015, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného
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rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej
tabuľke:
Kód zdroja „111“
v EUR
funkčná

kategória

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

k

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

c

d

d/b

d/c

d/a

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

03.2.0.

631

111

0D60201

Cestovné náhrady

18 655,92

20 045,00

20 232,90

20 232,90

100,94

100,00

1,08

03.2.0.

632

111

0D60201

Energie, voda a komunikácie

159 033,33

173 800,00

149 632,99

149 632,99

86,09

100,00

0,94

03.2.0.

633

111

0D60201

Materiál

135 194,26

178 130,00

371 175,11

371 175,11

208,37

100,00

2,75

03.2.0.

634

111

0D60201

Dopravné

159 666,52

146 100,00

178 125,23

178 115,90

121,91

99,99

1,12

03.2.0.

635

111

0D60201

Rutinná a štandardná údržba

24 969,86

30 030,00

20 381,30

20 381,30

67,87

100,00

0,82

03.2.0.

636

111

0D60201

Nájomné za prenájom

75 040,00

68 060,00

78 217,10

78 217,10

114,92

100,00

1,04

03.2.0.

637

111

0D60201

Služby

207 264,30

179 980,00

204 655,10

204 655,10

113,71

100,00

0,99

03.2.0.

630

111

0D60201

Tovary a služby

779 824,19

796 145,00

1 022 419,73

1 022 410,40

128,42

100,00

1,31

Rozpočtovým opatrením č. 103/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000223-024 zo dňa 9.3.2015)
bol upravený limit bežných výdavkov o 1 193,44 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630 – Tovary
a služby na zabezpečenie Medzinárodného kynologického seminára lavínových a pátracích psov
a Medzinárodného seminára testovania lavínových vyhľadávačov, a to pre rozpočtovú podpoložku
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (NÚ-518019) vo výške 832,44 €.
Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky na zabezpečenie slávnostnej večere vo výške
361,00 € - rozpočtová podpoložka 637036 (NÚ-513003).
Rozpočtovým opatrením č. 185/58/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000414-096 zo dňa
24.3.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 553,45 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630
– Tovary a služby na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami počas
mimoriadnej situácie. Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané v nadväznosti na bod C.1. uznesenia
vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2015 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od
júla do konca novembra 2014.
Rozpočtovým opatrením č. 343/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-006 zo dňa 7.5.2015)
bol zvýšený limit bežných výdavkov o 12 145,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na dokrytie rozpočtu na podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného
pomeru.
Rozpočtovým opatrením č. 499/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-012 zo dňa 8.6.2015)
bol zvýšený limit bežných výdavkov o 120 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na obstaranie zimnej skialpinistickej výstroje pre záchranárov HZS.
Rozpočtovým opatrením č. 1125/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-017 zo dňa
12.10.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 24 525,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
630 – Tovary a služby na dokrytie výdavkov na rozpočtové podpoložky 634002 – servis, údržba
a opravy dopravných prostriedkov a výdavky s tým spojené vo výške 20 000,00 €, 637014 - stravovanie
vo výške 2 300,00 € a 637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 2 225,00 €.
Rozpočtovým opatrením č. 1124/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000222-201 zo dňa
23.10.2015) bol upravený limit bežných výdavkov o 340,28 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na zabezpečenie Medzinárodného seminára jaskynnej záchrany, a to pre rozpočtovú
podpoložku 637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (NÚ-518019) vo výške
195,88 €. Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky na zabezpečenie slávnostnej večere vo
výške 144,40 € - rozpočtová podpoložka 637036 (NÚ-513003).
Rozpočtovým opatrením č. 1243/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-020 zo dňa
23.11.2015) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 54 800,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
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630 – Tovary a služby na dokrytie výdavkov na servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov
a výdavky s tým spojené; nájomné za prenájom prevádzkových strojov; špeciálne služby a cestovné
náhrady.
Listom č.p. SE-ORF2-2015/000278-022 zo dňa 15.12.2015 Odbor rozpočtu a financovanie Sekcie
ekonomiky MV SR súhlasil so zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov účelovo
rozpočtovaných na zabezpečenie stravovania v sume 2 300,00 €, a to na obstaranie materiálnotechnického vybavenia príslušníkov HZS a pohotovostných skladov jednotlivých oblastných stredísk.
Rozpočtovým opatrením č. 204/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-016 zo dňa
17.12.2015) v nadväznosti na analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 – Poistné
a príspevok do poisťovní v roku 2015 boli viazané rozpočtové prostriedky vo výške 14 510,00 €
a súčasne schválený ich presun do rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby.
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 1 022 410,40 € s kódom zdroja „111“
predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 128,42 % v porovnaní
so schváleným rozpočtom a index rastu 1,31 v porovnaní s minulým rokom.
Kód zdroja „13S1, 13S2“
v EUR
funkčná

kategória

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

schválený

upravený

31.12.2015

b

c

d

d/c

d/a

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

d/b

637005

13S1

0D60201

špeciálne služby

0,00

553,00

553,00

x

100,00

x

04.1.2.

630

13S1

0D60201

Tovary a služby

0,00

553,00

553,00

x

100,00

x

04.1.2.

637005

13S2

0D60201

špeciálne služby

0,00

97,60

97,60

x

100,00

x

04.1.2.

630

13S2

0D60201

Tovary a služby

0,00

97,60

97,60

x

100,00

x

03.2.0.

630

13S

0D60201

Tovary a služby

0,00

650,60

650,60

x

100,00

x

04.1.2.

Rozpočtovým opatrením 407/32/2015 zo dňa 22.5.2015 bol zvýšený limit bežných výdavkov
o 325,30 €, a to s kódom zdroja 13S1 o 276,50 € a s kódom zdroja 13S2 o 48,80 €.
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly Ministerstva vnútra SR o čiastku 325,30 € podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek
v zmysle žiadosti o platbu.
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220158/605 (refundácia) pre
konečného prijímateľa – Horskú záchrannú službu a pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí
pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS Slovenský raj - Čingov“.
Rozpočtovým opatrením 850/2015 zo dňa 28.8.2015 bol zvýšený limit bežných výdavkov o 325,30 €,
a to s kódom zdroja 13S1 o 276,50 € a s kódom zdroja 13S2 o 48,80 €.
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly Ministerstva vnútra SR pre konečného prijímateľa Horskú záchrannú službu o čiastku 325,30 €
podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek v zmysle žiadosti o platbu.
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220160/603 (refundácia) pre
konečného prijímateľa – Horskú záchrannú službu a pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí
pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“.
Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 650,60 € s kódmi
zdroja „13S1, 13S2“ predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.
Uvedená čiastka 650,60 € predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli hradené v súvislosti s realizáciou
projektov. Refundované rozpočtové prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových výdavkov
rovnakého druhu.
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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
631001

cestovné náhrady - tuzemské

čerpanie
v€
12 842,03

631002

cestovné náhrady - zahraničné

7 390,87

632001

energie

632002

vodné a stočné

632003

poštové služby a
telekomunikačné služby

13 474,84

632004

komunikačná infraštruktúra

20 440,41

633001

interiérové vybavenie

6 955,58

633002

výpočtová technika

2 156,87

633003

telekomunikačná technika

6 640,25

633004

prevádzkové stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie

názov

113 977,78

1 739,96

10 854,21

účel
- cestovné náhrady pri pracovných cestách,
školeniach a kurzoch zamestnancov a príslušníkov
HZS v zmysle zákona o cestovných náhradách,
- cestovné náhrady pri zahraničných pracovných
cestách podľa plánu zahraničných stykov,
- 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,
- výdavky v súlade s podpísanými zmluvami
a faktúrami za vodné a stočné v budovách v správe
HZS a v prenajatých a vypožičaných budovách,
- výdavky na poštové služby,
- poplatky za pevné telefónne linky a mobilné
telefóny pre všetky strediská a riaditeľstvo HZS,
- koncesionárske poplatky,
- poplatky za datové služby a internet pre všetky
strediská a riaditeľstvo HZS,
- poplatky za registráciu domén,
- kancelárske stoly -10 ks pre Stredisko lavínovej
prevencie,
- otočné kancelárske stoličky – 8 ks pre riaditeľstvo
HZS a OSTV,
- postele – 11 ks pre nový objekt záchrannej stanice
na Pieninách a pre oblastné stredisko Malá Fatra,
- stolné lampy pre oblastné stredisko Slovenský raj
a Stredisko lavínovej prevencie,
- podlahoviny pre oblastné stredisko Nízke Tatry,
- čistiace rohože pre prenosné ošetrovne,
- paplóny, vankúše, posteľná bielizeň, utierky
a uteráky pre oblastné stredisko Západné Tatry,
- notebook pre odborného referenta pre informatiku,
- tlačiarne pre riaditeľa HZS a prevádzkové odd.
riaditeľstva HZS,
- externá pamäť k notebooku pre špecialistu pre
kynológiu,
- mobilné telefóny (aparáty) pre potreby HZS,
- náhradné akumulátory pre ručné rádiostanice,
- náhradné akumulátory k ručným rádiostaniciam
a antény k RDST,
- ostatná telekomunikačná technika (GSM brána),
- elektrospotrebiče (varná konvica-3 ks, chladnička3ks, mikrovlnná rúra-3 ks, dvojplatnička-1 ks) pre
nový objekt záchrannej stanice na Pieninách a pre
oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- vysávač pre nový objekt záchrannej stanice na
Pieninách,
- elektrospotrebiče (chladnička, dvojplatnička a varná
konvica) pre oblastné stredisko Západné Tatry,
- redukčný ventil na kyslíkovú bombu, elektrické
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633005

špeciálne stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie

633006

všeobecný materiál

633010

pracovné odevy, obuv a prac.
pomôcky

633013

softvér

634001

palivo, mazivá, oleje,
špeciálne kvapaliny

76 945,38

634002

servis, údržba, opravy DP
a výdavky s tým spojené

81 510,85

634003

poistenie

634004

prepravné a nájom dopravných
prostriedkov

17 010,56

635004

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

6 155,66

3 411,99

74 738,59

262 447,95

1 658,00

2 648,61

konvektory – 5 ks pre oblastné stredisko Nízke
Tatry,
- vodárenská stanica a elektrický bojler pre oblastné
stredisko Malá Fatra,
- mobilná klimatizácia pre objekt HZS v Liptovskom
Hrádku,
- snehová fréza pre objekt riaditeľstva HZS
v Hornom Smokovci,
- zdravotnícky materiál a pomôcky (infúzne stojany,
fonendoskopy, teplomery a pod.),
- materiálno-technické zabezpečenie chodníka
v rokline Kysel v NP Slovenský raj,
- merací prístroj pre telekomunikačnú techniku,
- vákuové matrace do pohotovostných skladov – 4 ks,
- záchranárska technika,
- podrobnejšie v časti 3.3.1.1.,
- kancelársky materiál, tlačivá, kartridže, 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 (služobní psi),
- náhradné diely,
- plakety a medaile HZS,
- 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.,
- antivírový softvér (licencia) k jednotlivým PC
jednotkám,
- pohonné hmoty, špeciálne kvapaliny a oleje pre
služobné motorové vozidlá, snežné skútre,
motocykle, štvorkolky,
- údržba a opravy služobných motorových vozidiel,
- pravidelné servisné prehliadky,
- emisné kontroly, STK,
- doplnkové vybavenie služobných motorových
vozidiel,
- náhradné diely,
- havarijné poistenie služobných motorových
vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné
cesty,
- prevoz služobných motorových vozidiel s poruchou
do opravy,
- prenájom vrtuľníka pri záchranných a pátracích
akciách,
- opravy technického a technologického vybavenia
budov,
- opravy po vykonaných odborných prehliadkach
a odborných skúškach plynových a elektrických
zariadení,
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635005

635006

635009

rutinná a štandardná údržba
špeciál. strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia
rutinná a štandardná údržba
budov, objektov alebo ich
častí
rutinná a štandardná údržba
softvéru

636001

nájomné za prenájom budov,
priestorov a objektov

636002

nájomné za prenájom
prevádzkových strojov,
prístrojov, zariad., tech. a nár.
školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympózia

637001

637004

všeobecné služby

4 615,00

- opravy prevádzkových strojov, prístrojov
a zariadení,
- podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2.,
- pravidelný servis a údržba automatických
meteorologických staníc,

6 909,62

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

1 820,00

- NIS - úprava pre generovanie XML výstrah
a lavínovej situácie,
- údržba SMS aplikácie,
- zabezpečenie SSL certifikátov na doméne hzs.sk,
- nájomné za prenajaté budovy a priestory pre
oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá
Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj,
- nájomné za prenájom stožiarov pre retranslačné
stanice,
- prenájom pozemkov pre oblastné strediská Nízke
Tatry, Veľká Fatra a pre umiestnenie automatických
meteorologických staníc,
- prenájom garáže pre OS Malá Fatra,
- prenájom priestorov na pracovné rokovanie
a v súvislosti s organizáciou Medzinárodného
seminára testovania lavínových prístrojov,
- prenájom ručných rádiostaníc – 20 ks

73 166,30

5 050,80

10 826,64

31 132,75

- účasť na Kongrese urgentnej medicíny a medicíny
katastrof (5 osôb),
- účasť na 17. ročníku – Winterfórum Slovenskej
spol. anesteziológie a intenzívnej medicíny (1 osoba),
- Medzinárodný kynologický seminár,
- Medzinárodný seminár testovania lavínových
prístrojov,
- Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany,
- školenia v súvislosti s udržiavaním odbornej
kvalifikácie,
- základy kurz zvárača – 16 príslušníkov,
- opakované preškolenie pre obsluhu motorovej píly,
- - preškolenie pre kontrolu prostriedkov osobného
zabezpečenia,
- preškolenie pre obsluhu tlakových nádob,
- preškolenie pre obsluhu elektrických zariadení,
- 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,
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637005

špeciálne služby

111
13S1
13S2

6 698,10
553,00
97,60

637006

náhrady

23 534,00

637007

cestovné náhrady

11 023,79

637011

štúdie, expertízy, posudky

1 766,18

637012

poplatky a odvody

1 289,95

637014

stravovanie

637015

poistné

637016

prídel do sociálneho fondu

20 957,95

637027

odmeny na základe dohôd o
vykonaní práce
dane

19 461,13

637035

62 700,44

8 602,09

3 964,84

- právne služby (vymáhanie pohľadávok za
záchrannú činnosť),
- jazykový audit pre príslušníkov OSTV,
- kalibrácia alkoholtestera,
- služby projektového manažmentu v súvislosti
s čerpaním prostriedkov z európskych fondov,
- vypracovanie následných monitorovacích správ
k dvom realizovaným a už ukončeným projektom,
- refundácia výdavkov v súvislosti s implementáciou
dvoch projektov na základe žiadostí o platbu
a realizovaných rozpočtových opatrení:
- projekt ITMS: 22140220160 (VF-Donovaly)
v celkovej výške – 325,30 €,
- pre projekt ITMS: 22140220158 (SR-Čingov)
v celkovej výške – 325,30 €,
- rekondičné pobyty príslušníkov HZS podľa platnej
legislatívy a interných aktov riadenia, podrobnejšie
uvedené v časti 3.3.1.3.,
- cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí
sa podieľajú na záchrannej činnosti (na základe
písomnej dohody) a figurantom pri kynologických
školenia a preškoleniach,
- vypracovanie údajov o malom zdroji znečistenia
ovzdušia (riaditeľstvo. HZS, OS Vysoké Tatry,
objekt v Liptovskom Hrádku),
- analýza využitia objektu v Liptovskom Hrádku
v súvislosti s čerpaním prostriedkov EÚ,
- rozbor vody pre OS Malá Fatra,
- znalecký posudok – určenie všeobecnej hodnoty
prebytočného majetku (služobného motorového
vozidla),
- stanoviská a posudky ŠL TANAP-u k výstavbe
automatických meteorologických staníc,
- bankové poplatky,
- poplatok za znečistenie ovzdušia (OS Vysoké
Tatry),
- správne poplatky (výpis z katastra nehnuteľností),
- registračný a aktualizačný poplatok do Slovenskej
komory zdravotníckych záchranárov,
- 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 2015,
- 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,
- tvorba sociálneho fondu podľa Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy HZS pre rok
2015 vo výške povinného prídelu 1 % a vo výške
ďalšieho prídelu 0,12 %,
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce sú
podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.3.,
- daň z nehnuteľností,
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6.2.2.5

Čerpanie bežných výdavkov – kategória 640
v EUR

funkčná

kategória

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

k

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

c

d

d/b

d/c

d/a

zdroj

program

0D60201

názov kategórie/položky/podpoložky

03.2.0.

642014

111

03.2.0.

642015

111

0D60201

jednotlivcovi

03.2.0.

642

111

0D60201

03.2.0.

649003

111

0D60201

03.2.0.

649

111

0D60201

Bežné transfery - zahraničné

03.2.0.

640

111

0D60201

Bežné transfery

na nemocenské dávky
Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.org.
medzinárodným organizáciám

2 600,00

0,00

800,00

800,00

x

100,00

x

17 318,92

16 000,00

20 972,44

20 972,44

x

100,00

1,21

19 918,92

16 000,00

21 772,44

21 772,44

136,08

100,00

1,09

855,00

855,00

855,00

855,00

100,00

100,00

1,00

855,00

855,00

855,00

855,00

100,00

100,00

1,00

20 773,92

16 855,00

22 627,44

22 627,44

134,25

100,00

1,09

Rozpočtovým opatrením č. 1069/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000278-016 zo dňa
12.10.2015) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 4 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu
640 – Bežné transfery na dokrytie výdavkov na nemocenské dávky.
Čerpanie výdavkov v kategórii 640-Bežné transfery vo výške 22 627,44 € predstavuje plnenie na
100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 134,25 % v porovnaní so schváleným
rozpočtom a index rastu 1,09 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
V rámci tejto kategórie boli hradené výdavky na disciplinárne odmeny vo výške 800,00 €, na
nemocenské dávky príslušníkov HZS a zamestnancov – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti prvých desať dní a v prípade služobného úrazu prvých 30 dní v celkovej výške 20 972,44 €
a členské príspevky v medzinárodných organizáciách (po schválení zriaďovateľom) v celkovej výške
855,00 €.
Schválený rozpočet na tejto rozpočtovej podpoložke 16 000 € bol za 5 mesiacov tohto roka vyčerpaný
takmer na 80,0 %.
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).
Skutočné výdavky na tento účel za rok 2014 predstavovali 17 319 €. Práceneschopnosť a úrazovosť je
ťažké plánovať, ale z celkového vývoja čerpania rozpočtových prostriedkov na nemocenské dávky bolo
možné predpokladať, že schválený rozpočet vo výške 16 000 € nebude postačovať a požiadali sme
Odbor rozpočtu a financovania SE MV SR o zvýšenie schváleného rozpočtu o 4 000 €.

6.2.2.6

Čerpanie kapitálových výdavkov – kategória 710

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky nebol pre rok 2015 rozpísaný, v priebehu roka boli
vykonané správcom kapitoly viaceré rozpočtové opatrenia.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky podľa kódov zdroja a podľa položiek
ekonomickej klasifikácie k 31.12.2015, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu
a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR
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funkčná

kategória

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

%

index

klasif.

položka

k

2015

2015

k

plnenia

plnenia

rastu

podpoložka

31.12.2014

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

d/c

d/a

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

c

d

d/b

03.2.0.

711001

111

0D60201

nákup pozemkov

0,00

0,00

3 413,75

3 413,75

x

100,00

03.2.0.

713001

111

0D60201

interiérové vybavenie

0,00

0,00

3 190,00

3 190,00

x

100,00

x

03.2.0.

713002

111

0D60201

výpočtová technika

7 531,20

0,00

14 305,32

14 305,32

x

100,00

1,90

03.2.0.

713003

111

0D60201

telekomunikačná technika

0,00

0,00

2 280,00

2 280,00

x

100,00

x

03.2.0.

713004

111

0D60201

prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

65 771,99

0,00

37 377,60

37 377,60

x

100,00

0,57

03.2.0.

713005

111

0D60201

špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

28 888,44

0,00

29 336,00

29 336,00

x

100,00

1,02

03.2.0.

714005

111

0D60201

nákup špeciálnych automobilov

9 951,98

0,00

0,00

0,00

x

x

x

03.2.0.

716

111

0D60201

prípravná a projektová dokumentácia

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

03.2.0.

717002

111

0D60201

rekonštrukcia a modernizácia

53 583,63

0,00

0,00

0,00

x

x

x

03.2.0.

717003

111

0D60201

9 308,59

0,00

0,00

0,00

x

x

x

03.2.0.

718003

111

0D60201

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
technické zhodnotenie telekomunik.
tech.

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

x

100,00

x

03.2.0.

700

111

0D60201

Kapitálové výdavky

175 035,83

0,00

100 102,67

100 102,67

x

100,00

0,57

03.2.0.

713002

131C

0D60201

výpočtová technika

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

03.2.0.

713005

131C

0D60201

špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

03.2.0.

717001

131C

0D60201

realizácia nových stavieb

03.2.0.

717002

131C

0D60201

rekonštrukcia a modernizácia

03.2.0.

717003

131C

0D60201

03.2.0.

700

131C

0D60201

Kapitálové výdavky (z roku 2012)

03.2.0.

713004

131D

0D60201

prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

03.2.0.

713005

131D

0D60201

03.2.0.

714005

131D

0D60201

03.2.0.

716

131D

0D60201

prípravná a projektová dokumentácia

03.2.0.

717001

131D

0D60201

realizácia nových stavieb

03.2.0.

717002

131D

0D60201

rekonštrukcia a modernizácia

03.2.0.

717003

131D

0D60201

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

03.2.0.

700

131A

0D60201

04.1.2.

713002

11S1

0D60201

04.1.2.

713003

11S1

0D60201

04.1.2.

713004

11S1

04.1.2.

717002

04.1.2.

717003

04.1.2.

x

65 591,40

0,00

0,00

0,00

x

x

x

140 425,38

0,00

0,00

0,00

x

x

x

25 555,34

0,00

0,00

0,00

x

x

x

1 055,50

0,00

0,00

0,00

x

x

x

232 627,62

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0,00

0,00

8 460,00

8 460,00

x

100,00

x

špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

0,00

0,00

84 713,40

84 713,40

x

100,00

x

nákup špeciálnych automobilov

0,00

0,00

4 950,00

4 950,00

x

100,00

x

9 016,94

0,00

3 138,30

3 138,30

x

100,00

0,35

9 277,20

0,00

66 011,46

66 011,46

x

100,00

7,12

138 747,93

0,00

0,03

0,03

x

100,00

0,00

115 639,05

0,00

0,02

0,02

x

100,00

0,00

272 681,12

0,00

167 273,21

167 273,21

x

100,00

0,61

výpočtová technika

2 778,48

0,00

0,00

0,00

x

x

x

telekomunikačná technika

1 457,48

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0D60201

prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

7 644,90

0,00

0,00

0,00

x

x

x

11S1

0D60201

rekonštrukcia a modernizácia

246 670,64

0,00

0,00

0,00

x

x

x

11S1

0D60201

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

111 010,58

0,00

0,00

0,00

x

x

x

700

11S1

0D60201

369 562,08

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

713002

11S2

0D60201

výpočtová technika

490,32

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

713003

11S2

0D60201

telekomunikačná technika

257,20

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

713004

11S2

0D60201

prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.

1 349,10

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

717002

11S2

0D60201

rekonštrukcia a modernizácia

43 530,12

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

717003

11S2

0D60201

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

19 590,11

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

700

11S2

0D60201

Kapitálové výdavky (ROP-spolufin.)

65 216,85

0,00

0,00

0,00

x

x

x

04.1.2.

713002

13S1

0D60201

výpočtová technika

0,00

0,00

722,16

722,16

x

100,00

x

04.1.2.

713003

13S1

0D60201

telekomunikačná technika

0,00

0,00

204,00

204,00

x

100,00

x

04.1.2.

700

13S1

0D60201

0,00

0,00

926,16

926,16

x

100,00

x

04.1.2.

713002

13S2

0D60201

výpočtová technika

0,00

0,00

127,44

127,44

x

100,00

x

04.1.2.

713003

13S2

0D60201

telekomunikačná technika

0,00

0,00

36,00

36,00

x

100,00

x

04.1.2.

700

13S2

0D60201

Kapitálové výdavky (ROP-spolufin.)

0,00

0,00

163,44

163,44

x

100,00

x

03.2.0.

700

0D60201

Kapitálové výdavky - celkom

1 115 123,50

0,00

268 465,48

268 465,48

x

100,00

0,24

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Kapitálové výdavky (z roku 2010)

Kapitálové výdavky (ROP- EÚ)

Kapitálové výdavky (ROP- EÚ)
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700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)
Rozpočtovým opatrením č. 109/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-002 zo dňa
19.2.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 3 413,75 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 710 – obstaranie kapitálových aktív na kúpu pozemku parc. č. KN-C 348/2 o výmere 675 m2
v k. ú. Lesnica.
Rozpočtovým opatrením č. 270/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-007 zo dňa
16.4.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 10 200,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na technické zhodnotenie telekomunikačnej techniky
ISURUS.
Rozpočtovým opatrením č. 710/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-014 zo dňa
22.7.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 19 790,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej
techniky a výpočtovej techniky.
Rozpočtovým opatrením č. 896/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-017 zo dňa
10.9.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 66 714,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre
kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup transportných prostriedkov a obytných
kontajnerov pre zriadenie prenosných ošetrovní.
Rozpočtovým opatrením č. 1446/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-020 zo dňa
8.12.2015) bol krátený limit kapitálových výdavkov o 15,08 €, a to s kódom zdroja „111“ nasledovne:
RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

32443
32632

0320
0320

713002
713004

111
111

rozpis
upraveného
rozpočtu

názov investičnej akcie
Záložný server ISURUS cluster
Obytné kontajnery

-14,68
-0,40

CELKOM

-15,08

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „111“ vo výške 100 102,67 € boli ku
koncu hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie:
v EUR

číslo
inv. akcie

EK
podpoložka

27952
32446
32443
32444
32445
32632
32628
32629
32630
32631

711001
713001
713002
713002
713003
713004
713005
713005
713005
713005

31947
SPOLU

718003

názov investičnej akcie
Záchranná stanica Pieniny – nákup pozemku parc.
čís.348/2 v k. ú. Lesnica
Kuchynská linka
Záložný server ISURUS cluster
PC pracovná stanica druhého operátora (ISURUS)
Redundantný bezdrôtový spoj
Obytné kontajnery – 2 ks
Nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 ks
Nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 1 ks
Príves za snežný skúter – 2 ks
Kanadské sane s príslušenstvom – 4 ks
Záznamové zariadenie ISURUS – technické
zhodnotenie

rozpočet
schválený

rozpočet
upravený

čerpanie
k 31.12.2015

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 413,75
3 190,00
10 612,20
3 693,12
2 280,00
37 377,60
8 400,00
2 680,00
11 200,00
7 056,00

3 413,75
3 190,00
10 612,20
3 693,12
2 280,00
37 377,60
8 400,00
2 680,00
11 200,00
7 056,00

0,00
0,00

10 200,00
100 102,67

10 200,00
100 102,67

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. 1113/2014 dňa 27.11.2014 v zmysle § 8 ods. 6 zákona

80

č. 523/2004 Z.z. v platnom znení viazané rozpočtové prostriedky z roku 2013 vo výške 167 297,49 €,
a to v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív.
Rozpočet pre rok 2015 bol rozpočtovými opatreniami č. 275/72/2015 zo dňa 17.4.2015, č.
1143/255/2015 zo dňa 2.11.2015 a č. 1446/2015 zo dňa 8.12.2015 o presunuté rozpočtové prostriedky vo
výške 167 273,21 € upravený.
Rozpočtovým opatrením č. 275/72/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-008 zo dňa
17.4.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 134 531,21 € s kódom zdroja „131D“.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií č. 72/2015 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 program 0D6 – Efektívna a spoľahlivá
štátna správa – záchrana života a zdravia a rozpísané v súlade so žiadosťou predloženou listom č. p.
HZS-EO-290/2015 zo dňa 18.3.2015 nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

21105
21156
21156
27954
27955
27957
27959
27961
27962
27966
27952
27952
27996

0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320

716
717002
717003
717001
717001
717001
717001
717001
717001
717001
716
717001
713005

131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D
131D

názov investičnej akcie
Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
AMS Kráľová hoľa-stožiar
AMS Smrekovica-stožiar
AMS Krížava-stožiar
AMS Temné Smrečiny-stožiar
AMS Kežmarské pleso-stožiar
AMS Pod Havranom-stožiar
AMS Pod Ploskou-stožiar
Záchranná stanica Pieniny
Záchranná stanica Pieniny
Automatické meteorologické stanice

CELKOM

rozpis
upraveného
rozpočtu
2 640,40
0,03
0,02
3 700,20
3 700,20
3 700,20
4 638,60
4 638,60
4 638,60
4 638,60
497,90
36 356,46
65 381,40
134 531,21

Rozpočtovým opatrením č. 1143/255/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-019 zo dňa
2.11.2015) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o 32 766,28 € s kódom zdroja „131D“.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií č. 72/2015 a č. 255/2015 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 program 0D6 –
Efektívna a spoľahlivá štátna správa – záchrana života a zdravia a rozpísané v súlade so žiadosťou
predloženou listom č. p. HZS-EO-1064/2015 zo dňa 1.10.2015 nasledovne:
v EUR

RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

32787
32788
32789

0320
0320
0320

713004
713005
713005

131D
131D
131D

32791
CELKOM

0320

714005

131D

názov investičnej akcie
Prefabrikovaná prenosná garáž – 3 ks
Príves za snežný skúter – 3 ks
Kanadské sane s príslušenstvom - 2 ks
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla
a jeho nadstavby pre USAR tím SR

rozpis
upraveného
rozpočtu
7 425,00
16 800,00
3 528,00
5 013,28
32 766,28
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Rozpočtovým opatrením č. 1446/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000473-020 zo dňa
8.12.2015) bol krátený limit kapitálových výdavkov o 24,28 €, a to s kódom zdroja „131D“ nasledovne:
RI
číslo
inv. akcie

FK

EK

kód
zdroja

32791

0320

714005

131D

rozpis
upraveného
rozpočtu

názov investičnej akcie
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla
a jeho nadstavby pre USAR tím SR

CELKOM

-24,28
-39,36

V rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané aj
interné rozpočtové opatrenia.
Z celkovej sumy na kapitálové výdavky presunutej do rozpočtového roka 2015 s kódom zdroja 131D
vo výške 167 273,21 € boli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané rozpočtové prostriedky na
nasledovné investičné akcie:
v EUR

číslo
inv. akcie
32787
32999
32788
32789
27996
32791
21105
21156
21156
27954
27955
27957
27959
27961
27962
27966
27952
27952
CELKOM

EK
podpoložka
713004
713004
713005
713005
713005
714005
716
717002
717003
717001
717001
717001
717001
717001
717001
717001
716
717001

názov investičnej akcie
Prefabrikovaná prenosná garáž – 3 ks
Resuscitačná figurína – 1 ks
Príves za snežný skúter – 3 ks
Kanadské sane s príslušenstvom - 2 ks
Automatické meteorologické stanice
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu
vozidla a jeho nadstavby pre USAR tím SR
Heliport, Starý Smokovec-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
Dom HZS Donovaly-rekonštrukcia a prístavba
AMS Kráľová hoľa-stožiar
AMS Smrekovica-stožiar
AMS Krížava-stožiar
AMS Temné Smrečiny-stožiar
AMS Kežmarské pleso-stožiar
AMS Pod Havranom-stožiar
AMS Pod Ploskou-stožiar
Záchranná stanica Pieniny
Záchranná stanica Pieniny

rozpočet
schválený
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

rozpočet
upravený
6 612,00
1 848,00
15 804,00
3 528,00
65 381,40

čerpanie
k 31.12.2015
6 612,00
1 848,00
15 804,00
3 528,00
65 381,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 950,00
2 640,40
0,03
0,02
3 700,20
3 700,20
3 700,20
4 638,60
4 638,60
4 638,60
4 638,60
497,90
36 356,46
167 273,21

4 950,00
2 640,40
0,03
0,02
3 700,20
3 700,20
3 700,20
4 638,60
4 638,60
4 638,60
4 638,60
497,90
36 356,46
167 273,21

700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 13S1, 13S2)
Rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky s kódmi zdrojov „13S1, 13S2“ boli k 31.12.2015
čerpané vo výške 1 089,60 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.
V priebehu hodnoteného obdobia bolo vykonané rozpočtové opatrenie v súvislosti s implementáciou
projektu, ktorý sa realizoval z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Regionálneho operačného programu. Čiastka 1 089,60 € predstavuje refundáciu výdavkov, ktoré boli
vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu v roku 2012.
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Rozpočtovým opatrením č. 850/2015 zo dňa 28.8.2015 bol zvýšený limit kapitálových výdavkov
o 1 089,60 €, a to s kódom zdroja 13S1 o 926,16 € a s kódom zdroja 13S2 o 163,44 €.
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly Ministerstva vnútra SR pre konečného prijímateľa Horskú záchrannú službu o čiastku 1 089,60
€ podľa jednotlivých rozpočtových podpoložiek v zmysle žiadosti o platbu.
Finančné prostriedky boli určené na úhradu žiadosti o platbu č. 22140220160/603 (refundácia) pre
konečného prijímateľa – Horskú záchrannú službu a pre projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí
pomocou rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“.
Z rozpočtu kapitálových výdavkov s kódmi zdroja „13S1, 13S2“ vo výške 1 089,60 € boli ku koncu
hodnoteného obdobia hradené výdavky na nasledovné investičné akcie:

číslo
inv. akcie
32444
32445
SPOLU

EK
podpoložka
713002
713003

názov investičnej akcie
PC pracovná stanica druhého operátora (ISURUS)
Redundantný bezdrôtový spoj

rozpočet
schválený
0,00
0,00
0,00

rozpočet
upravený
849,60
240,00
1 089,60

Číslo RI:
Názov stavby:

21105
Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba

Miesto stavby:

Starý Smokovec s.č. 18084

v EUR
čerpanie
k 31.12.2015
849,60
240,00
1 089,60

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-153004/2012 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. HZSPRO-760/2014. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č. HZS-PRO720/2014 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
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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).
Dňa 04.03.2015 vydal Okresný úrad Poprad pod číslom jednania OU-PP-OSZP-2015/00572-06 VD
rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby „SO 04 Vodovodná prípojka“, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.3.2015. Dňa 16.3.2015 vydal Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR pod č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-54-18/2015 kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 9.4.2015. Horská záchranná služba dňom 9.4.2015 zaradila stavbu do majetku SR
v správe Horskej záchrannej služby. Listom č. HZS-PRO-485/2015, zo dňa 12.05.2015, zaslala HZS
Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR „ Záverečné
hodnotenie dokončenej stavby - verejnej práce“.
V roku 2015 boli na autorský dozor projektanta (položka 716 - autorský dozor) čerpané rozpočtové
prostriedky v celkovej výške 2 640,40 €.
Číslo RI:

27952

Názov stavby:
Miesto stavby:

Záchranná stanica Pieniny
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-OSNMIVSU-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
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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. HZSPRO-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.
Dňa 30.4.2015 boli ukončené stavebné práce a stavba bola prevzatá preberacím protokolom
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č.p. HZS-PRO-459/2015. Horská záchranná služba listom
č.p. HZS-PRO-549/2015 zo dňa 29.5.2014 požiadala Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR o kolaudáciu
stavby. Stavebný úrad listom č.p. SHNM-OSNMIV-SU-71-7/2015 zo dňa 15.6.2015 oznámil
účastníkom kolaudačného konania začatie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa
2.7.2015 o 09:00 hod. na mieste stavby. Dňa 5.8.2015 vydal Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR
kolaudačné rozhodnutie č.p. SHNM-OSNMIV-SU-71-11/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
26.8.2015. Stavba bola dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zaradená do majetku SR v správe
Horskej záchrannej služby.
Listom č. HZS-PRO-979/2015, zo dňa 11.9.2015, zaslala HZS Odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR „ Záverečné hodnotenie dokončenej stavby verejnej práce“. Listom č.p. HZS-PO-969/2015 zo dňa 9.9.2015 bol podaný na OÚ Stará Ľubovňa katastrálny odbor návrh na zápis záznamu práv k stavbe. Dňa 16.10.2015 OÚ Stará Ľubovňa katastrálny odbor vykonal záznam údajov o právnych vzťahoch na LV č.1846, správcom stavby je
Horská záchranná služba.
Zmluva o prevode správy majetku štátu – pozemku parc. č. KN-C 348/2 o výmere 675 m2 v k. ú.
Lesnica bola doručená v priebehu februára 2015, za Horskú záchrannú službu bola podpísaná dňa
4.3.2015 a vrátená späť na podpis Slovenskému pozemkovému fondu. Slovenský pozemkový fond
podpísal a zverejnil zmluvu o prevode správy majetku štátu dňa 19.6.2015. Horská záchranná služba dňa
29.6.2015 uhradila zmluvnú cenu vo výške 3 413,75 € a listom č.p. HZS-PO-678/2015 zo dňa 25.6.2015
podala dňa 29.06.2015 na OÚ Stará Ľubovňa - katastrálny odbor návrh na zápis záznamu práv
k pozemku. Dňa 20.07.2015 OÚ Stará Ľubovňa - katastrálny odbor vykonal záznam údajov o právnych
vzťahoch, správcom pozemku je Horská záchranná služba. Týmto dňom bol predmetný pozemok p. č.
348/2 zaradený do majetku SR v správe Horskej záchrannej služby. Na základe geometrického plánu bol
záznamom katastrálneho odboru dňa 16.10.2015 pozemok p.č.348/2 zmenený na pozemky parc. č.
348/2, 348/3, 348/4, ktoré sú evidované na LV č.1846.
V roku 2015 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky na realizáciu stavby
(položka 717001 – realizácia nových stavieb) v celkovej výške 36 356,46 €, na stavebný dozor
projektanta (položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 497,90 € a na nákup
pozemku (položka 711001 – nákup pozemkov) vo výške 3 413,75 €.
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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.
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:
Názov stavby:

27954
AMS Kráľova hoľa – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-489/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-172-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Štátne lesy TANAP-u listom č.p. B3/2015/208,281 požiadali o opravu v oznámení, Stavebný
úrad opravu zrealizoval. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu
Ministerstva vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27955
AMS Smrekovica – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-490/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-173-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27957
AMS Krížava – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
V roku 2015 prebiehali jednania s majiteľmi pozemkov pre umiestnenie automatickej meteorologickej
stanice. Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-631/2015 zo dňa 18.6.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-214-2/2015 zo dňa 29.6.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
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Číslo RI:
Názov stavby:

27959
AMS Temné Smrečiny – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-491/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-174-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27961
AMS Kežmarské pleso – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
V roku 2015 prebiehali jednania s majiteľmi pozemkov pre umiestnenie automatickej meteorologickej
stanice. Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1082/2015 zo dňa 6.10.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-245-2/2015 zo dňa 14.10.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27962
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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-492/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-175-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Štátne lesy TANAP-u listom č.p. B3/2015/208,281 požiadali o opravu v oznámení, Stavebný
úrad opravu zrealizoval. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu
Ministerstva vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27966
AMS Pod Ploskou - stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-569/2015 zo dňa 3.6.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-201-2/2015 zo dňa 15.6.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
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námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov:

27996
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.
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.
V priebehu roka 2015 bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 65 381,40 € (položka
713005) na technologické zariadenie pre 7 automatických meteorologických staníc.
Ďalej z upraveného rozpočtu na kapitálové výdavky bolo hradené obstaranie strojov a zariadení
nezahrnutých do rozpočtu stavby - obstaranie záchranných transportných prostriedkov (príves za snežný
skúter s dekou a ochranou pacienta – 5 ks, kanadské sane s príslušenstvom – 6 ks, nosidlá UT 2000
s príslušenstvom – 3 ks), výpočtová technika (záložný server ISURUS – 1 ks, PC pracovná stanica
druhého operátora Isurus - 1 ks), telekomunikačná technika (redundantný bezdrôtový spoj – 1 ks),
resuscitačná figurína – 1 ks pre potreby Školiaceho strediska, prefabrikovaná prenosná garáž – 3 ks pre
oblastné stredisko HZS Malá Fatra, technické zhodnotenie telekomunikačnej techniky – záznamového
zariadenia ISURUS, obytné kontajnery – prenosné ošetrovne (2 ks) pre výkon preventívnej a záchrannej
činnosti v príslušných lyžiarskych strediskách, interiérové vybavenie – kuchynská linka pre nový objekt
záchrannej stanice v Lesnici a projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla a jeho nadstavby
pre USAR.

6.2.2.7

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov
v EUR

funkčná

kategória

rozpočet

rozpočet

skutočnosť

%

klasif.

položka

2015

2015

k

plnenia

podpoložka

schválený

upravený

31.12.2015

a

b

c

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

c/b

03.2.0.

634002

72E_M

0D60201

servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené

0,00

0,00

1 203,33

x

03.2.0.

600

72E_M

0D60201

Bežné výdavky - spolu (MP-poistné plnenie)

0,00

0,00

1 203,33

x

03.2.0.

637014

72F_M

0D60201

03.2.0.

600

72F_M

0D60201

0,00

0,00

34 198,91

x

Bežné výdavky - spolu (MP-stravné)

stravovanie

0,00

0,00

34 198,91

x

Bežné výdavky - celkom (mimorozpočtové prostriedky)

0,00

0,00

35 402,24

x

Mimorozpočtové prostriedky - celkom

0,00

0,00

35 402,24

x

Mimorozpočtové prostriedky - poistné plnenie (kód zdroja 72E_M) za škody na služobných
motorových vozidlách v celkovej výške 1 203,33 € boli použité na opravy služobných motorových
vozidiel (EK-634002).
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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 34 198,91 € (EK-637014).

6.2.2.8

Podiel čerpania výdavkov na celkovom čerpaní výdavkov
v EUR

funkčná

kategória

skutočnosť

%

%

%

klasif.

položka

k

podiel

podiel

podiel

podpoložka

31.12.2015

zdroj

program

názov kategórie/položky/podpoložky

03.2.0.

611

111 0D60201

tarifný plat

1 252 731,86

66,87

03.2.0.

612001

111 0D60201

príplatky

109 861,47

5,86

03.2.0.

612002

111 0D60201

ostatné príplatky

343 560,77

18,34

03.2.0.

613

111 0D60201

náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť

77 342,68

4,13

03.2.0.

614

111 0D60201

odmeny

89 983,00

4,80

03.2.0.

610

111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - ŠS

1 873 479,78

100,00

03.2.0.

611

111 0D60201

tarifný plat

38 133,57

62,32

03.2.0.

612001

111 0D60201

príplatky

15 217,49

24,87

03.2.0.

612002

111 0D60201

ostatné príplatky

2 339,44

3,82

03.2.0.

613

111 0D60201

náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť -

0,00

0,00

03.2.0.

614

111 0D60201

odmeny

5 498,50

8,99

03.2.0.

610

111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - VS

61 189,00

100,00

03.2.0.

610

111 0D60201 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - spolu

03.2.0.

621

111 0D60201 Poistné do VšZP

157 888,24

22,98

03.2.0.

623

111 0D60201 Poistné do ostat.zdravotných poisťovní

39 296,27

5,72

03.2.0.

625

111 0D60201 Poistné do Sociálnej poisťovne

18 886,09

2,75

03.2.0.

628

111 0D60201 Poistné na osobitné účty

470 561,32

68,49

03.2.0.

627

111 0D60201 Príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní

03.2.0.

620

111 0D60201 Poistné a príspevok do poisťovní

03.2.0.

631

111 0D60201 Cestovné náhrady

20 232,90

1,98

03.2.0.

632

111 0D60201 Energie,voda a komunikácie

149 632,99

14,64

03.2.0.

633

111 0D60201 Materiál

371 175,11

36,30

03.2.0.

634

111 0D60201 Dopravné

178 115,90

17,42

03.2.0.

635

111 0D60201 Rutinná a štandardná údržba

20 381,30

1,99

03.2.0.

636

111 0D60201 Nájomné za prenájom

78 217,10

7,65

03.2.0.

637

111 0D60201 Služby

03.2.0.

630

111 0D60201 Tovary a služby

03.2.0.

642

111 0D60201 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz.

03.2.0.

649

111 0D60201 Bežné transfery - zahraničné

03.2.0.

640

111 0D60201 Bežné transfery

1 934 668,78

52,76

382,44

0,06

687 014,36

100,00

204 655,10

20,02

1 022 410,40

100,00

21 772,44

96,22

855,00

3,78

22 627,44

100,00

18,74

27,88

0,62
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111 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtové

03.2.0.

600

3 666 720,98

100,00

04.1.2.

637

04.1.2.

600

13S1 0D60201 Služby

553,00

100,00

13S1 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtované (projekty)

553,00

100,00

04.1.2.

637

04.1.2.

600

13S2 0D60201 Služby

97,60

100,00

13S2 0D60201 Bežné výdavky - rozpočtované (projekty)

97,60

100,00

03.2.0.

711

111 0D60201

03.2.0.

713

111 0D60201

03.2.0.

718

nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár.
rekonštrukcia a modernizácia strojov a
111 0D60201 zariadení

03.2.0.

700

111 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové

03.2.0.

713

131D 0D60201

nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár.

03.2.0.

714

131D 0D60201

nákup dopravných prostriedkov

03.2.0.

716

131D 0D60201

03.2.0.

717

prípravná a projektová dokumentácia
realizácia stavieb a ich technického
131D 0D60201 zhodnotenia

03.2.0.

700

131D 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové

04.1.2.

713

13S1 0D60201

04.1.2.

700

11S1 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové (projekty)

04.1.2.

713

13S2 0D60201

04.1.2.

700

11S2 0D60201 Kapitálové výdavky - rozpočtové (projekty)

nákup pozemkov

nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár.

nákup strojov, prístr.,zariad.,tech. a nár.

Výdavky spolu - rozpočtové
dopravné

03.2.0.

634 72E_M 0D60201

03.2.0.

600 72E_M 0D60201 Bežné výdavky - spolu (MP-poistné plnenie)

03.2.0.

637 72F_M 0D60201

03.2.0.

600 72F_M 0D60201 Bežné výdavky - spolu (MP-stravné)

služby

Výdavky spolu - mimorozpočtové

3 413,75

3,41

86 488,92

86,40

10 200,00

10,19

100 102,67

100,00

93 173,40

55,70

4 950,00

2,96

3 138,30

1,88

66 011,51

39,46

167 273,21

100,00

926,16

100,00

926,16

100,00

163,44

100,00

163,44

100,00

3 935 837,06

93,16

0,01

0,00

2,54

4,25

0,02

0,00
100,00

1 203,33

100,00

1 203,33

100,00

34 198,91

100,00

34 198,91

100,00

3,40

96,60

35 402,24

100,00

Výdavky celkom

3 971 239,30

100,00

Výdavky - rozpočtové

3 935 837,06

99,11

35 402,24

0,89

3 702 773,82

93,24

268 465,48

6,76

Výdavky - mimorozpočtové
Výdavky - bežné
Výdavky - kapitálové
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6.3

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok
v EUR

Ukazovateľ
hlavná činnosť HZS
Projekt ITMS: 22140220160
CELKOM

Náklady
k 31.12.2015
4 201 783,72
325,30
4 201 783,72

Výnosy
k 31.12.2015

Hospodársky
výsledok

4 193 075,37

- 8 708,35

4 193 075,37

- 8 708,35

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

V uvedenej tabuľke sú vyčíslené celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane projektu,
ktorý sa realizoval z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho
operačného programu.
Na projekt „Posilnenie bezpečnosti horských oblastí pomocou rekonštrukcie, rozšírenia
a modernizácie OS HZS Veľká Fatra - Donovaly“ boli v roku 2015 čerpané finančné prostriedky
z rozpočtu organizácie vo výške 325,30 € za služby externého manažmentu.
K 31.12.2014 boli ukončené všetky aktivity projektu, ale projekt nebol ukončený finančne.
V priebehu roka 2015 bola Riadiacemu orgánu pre ROP predložená žiadosť o platbu č. 3 – záverečná
(refundácia), ktorá bola k 31.12.2015 aj uhradená. Z celkových nárokovaných výdavkov vo výške
1 414,90 € boli všetky výdavky uznané ako oprávnené – bežné výdavky vo výške 325,30 € a kapitálové
výdavky vo výške 1 089,60. Riadiacemu orgánu bola zaslaná záverečná monitorovacia správa č.7.
K 31.12.2015 bol projekt ukončený aj finančne.
V ďalšej časti rozoberáme hospodárenie organizácie bez nákladov na uvedený projekt.

6.3.1 Náklady
Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2015 predstavujú 4 201 458,42 €, t.j. index rastu 1,07 v porovnaní
s minulým rokom.
v EUR

Náklady na hlavnú činnosť

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy
56 - Finančné náklady
57 - Mimoriadne náklady
58 - Nákl. na transfery a nákl. z odvodu príjmov

582 930,65
277 608,90
2 552 333,02
2 529,40
47 089,99
221 647,31
16 854,79
0,00
241 625,58

547 614,11
282 009,42
2 769 956,12
4 138,34
42 632,40
294 685,55
13 657,11
0,00
246 765,37

0,94
1,02
1,09
1,64
0,91
1,33
0,81
x
1,02

Celkom

3 942 619,64

4 201 458,42

1,07
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6.3.1.1

Spotrebované nákupy
v EUR

50 - Spotrebované nákupy

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu
b/a

a

b

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energií

464 937,97
117 992,68

435 452,35
112 161,76

0,94
0,95

Spolu

582 930,65

547 614,11

0,94

501 - Spotreba materiálu
Na tomto účte evidujeme náklady k 31.12.2015 v celkovej výške 435 452,35 € a v nasledovnej
tabuľke uvádzame náklady na jednotlivé druhy materiálu.
v EUR
501 - Spotreba materiálu
501001 - kancelársky papier
501002 - kancelárske potreby
501003 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
501004 - lieky, očkovacie séra, zdravotnícky materiál
501005 - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál
501009 - telovýchovný materiál
501010 – ost. stroje a zariadenia pre automobilová technika
501012 - monočlánky
501014 - tonery, USB, CD, DVD, video, audio
501015 - interiérové vybavenie
501016 - palivá - zdroj energie
501017 - ost. prevádzkové stroje, prístr., tech., zariad., nár.
501018 - telekomunikačná technika
501023 - vybavenie kancelárií
501026 - potraviny - materiál
501029 - zdravotnícke stroje, zariad.
501031 - ženijný, chemický a pyrotech. Materiál
501034 - výzbrojný materiál
501036 - špeciálny zdravot. materiál
501037 - ostatný špeciálny materiál
501038 - stoj. pre ochranu objektov
501041 - technika na zhotovenie, úpravu a kontrolu osob. dokl.
501045 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky príslušníkov
501048 - ochranné pracovné prostriedky
501049 - knihy, časopisy,
501050 - PHM
501051 - oleje
501054 - výpočtová technika
501057 - nákup pneumatík
501058 - doplnkové vybavenie vozidiel
501059 - špeciálna technika HZS
501062 - krmivo pre zvieratá
501063 - ost. proviantný materiál

Skutočnosť k 31.12.2015
1 036,49
2 078,16
4 169,29
11 849,70
6 163,55
0,00
18,89
2 156,14
3 974,97
6 856,88
971,58
9 471,64
833,99
0,00
0,00
1 278,72
0,00
0,00
78,00
5,00
0,00
312,00
258 329,22
324,74
1 029,22
76 795,77
397,38
2 156,87
11 388,06
4 845,04
3 094,99
21 205,24
1 993,73
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501067 - tlačoviny
501074 - ost. materiál pre automobil. a člnovú techniku
501075 - ost. kancelársky materiál
501077 - špeciálne kvapaliny
501079 - ost. všeobecný materiál
501100 - POE prevzaté do nákladov
501918 - telefóny a ústredne
501999 - cenové rozdiely MM

0,00
17,49
429,04
332,68
2 275,05
680,40
-9,00
-1 088,57

Spolu

435 452,35

Skutočné náklady na materiál vo výške 435 452,35 € predstavujú index rastu 0,94 v porovnaní
s minulým rokom.
Náklady na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, na pohonné hmoty, pneumatiky, lieky
a zdravotnícky materiál a na krmivo pre služobných psov tvoria najvýraznejšie položky z celkových
nákladov na spotrebu materiálu.
Podľa § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov boli v hodnotenom období príslušníkom HZS, zamestnancom
a dobrovoľným záchranárom poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky
v súlade s 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 23/2012,
- č. 24/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia pohotovostných skladov
v jednotlivých organizačných zložkách v znení pokynu č. 21/2011 a 24/2012,
- 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. 25/2012.
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, 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.
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 poskytnuté:
položka
Čakan a kladivočakan
Zástera a rukavice pre zváračov
Bombička k lavínovému batohu ABS
Tričko bavlnené KR
Prilba horolezecká
Palice teleskopické
Čakan horolezecký

ks
3
13
106
116
17
16
5

suma v EUR
896,40
248,20
16 999,01
870,00
985,94
1 039,11
392,51
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Karabíny duralová + oceľová
Obuv zimná horolezecká
Obuv letná horolezecká
Lyže skialpinistické + viazanie + stúpacie pásy
Nápoje energetické
Svietidlo čelové
Termospodky
Obuv skialpinistická
Úväz horolezecký prsný
Bunda páperová
Airbag lavínový batoh
Rescue set
Brzda zlaňovacia Stop
Zlaňovacia pomôcka Reverso
Prilba lyžiarska + okuliare lyžiarske
Čakan horolezecký
Úväz horolezecký sedací
Lavínový hľadač Pieps
Batoh horolezecký 45L
Lano dynamické 9,7/60m
Kladivo horolezecké
Nohavice WS zimné
Stúpacie železá horolezecké
Lopatka lavínová
Sonda lavínová
Maska tvárová na resuscitáciu
Pomôcky pre psov
Ochranný odev kynologický

68
20
120
122
240
51
120
18
16
16
5
11
15
17
14
11
15
12
18
17
17
17
11
20
30
120
77
62

913,61
12 934,80
32 496,00
126 484,00
2 027,52
7 054,93
6 240,00
8 749,00
383,84
4 320,00
4 624,98
1 475,10
1 494,00
516,73
2 380,00
863,54
1 728,00
4 199,90
2 878,20
3 076,93
714,00
3 399,86
1 922,84
900,00
3 600,00
1 296,00
755,00
1 550,0

V rámci určeného materiálneho a zdravotníckeho vybavenia pre pohotovostné sklady oblastných
stredísk bolo v priebehu hodnoteného obdobia zakúpené:
položka
Tiahlo oceľové na kanadské sane
Popruh fixačný k chrbticovej doske
Ventil redukčný ku kyslíkovej fľaši
Redukcia pre motorový navijak Stihl
Monočlánky
Elektródy + baterky k defibrilátorom
Akumulátory a antény k RDST
Monočlánky
Obojok GPS pre psa
Nity expanzné s plaketou
Termooblek pre pacienta
Stojan na infúziu
Celta a šnúra k patologickému vaku
Golier fixačný dospelý + detský
Fonendoskop k tlakomeru
Fólia ochranná izolačná
Tlakomer digitálny, oxymeter, snímač tepelnej
frekvencie

ks
5
1
1
2
598
28
84
1 500
2
50
18
3
15
35
30
60

suma v EUR
570,00
95,84
228,00
766,00
430,56
2 929,60
5 685,49
606,00
1 190,00
369,60
2 700,00
705,6
654,00
926,70
423,60
2 124,00

3

270,00
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Škrtidlo na zastavenie vonkajšieho krvácania
Matrace a dlahy vákuové

30
7

1 134,00
3 088,92

V rámci obstarania drobného hmotného majetku (POE) bolo zakúpené:
položka
Pneumatiky na služobné motorové vozidlá
Skener Uniden BCT
Stôl kancelársky
Vodárenská stanica s príslušenstvom
Kanister 5L, 10L, 20L
Brána GSM
Drevená posteľ s matracom
Modul batériový k záložnému zdroju
Kreslo otočné
Kanvica varná, mikrovlnná rúra, varič elektrický
Chladnička
Pneumatiky na Land Rover
Klimatizácia mobilná
Rohož kobercová
Vysávač Kärcher s príslušenstvom
Plachta na strechu nákladného prívesu
Tabuľa magnetická
Zásobník na papierové utierky
Bojler elektrický
Chladnička
Varič elektricky (2-platnička), rýchlovarná konvica
Kreslo otočné kancelárske
Elektrocentrála prenosná
Kladivo vŕtacie + vrtáky
Brúska uhlová
Pištoľ teplovzdušná
Rebrík Al
Dielenské náradie
Podlahová krytina
Fréza snehová
Notebook
Tlačiareň laserová
Lampa stolná kancelárska
Paplón, vankúš, posteľná bielizeň
Medaily a vyznamenania HZS
Konvektor elektrický

ks
65
1
10
1
39
1
11
1
1
7
3
36
1
25
1
1
1
4
1
1
5
7
1
2
1
2
3
10

suma v EUR
6 118,77
312,00
860,99
451,70
770,40
650,00
2 884,00
1191,12
163,08
381,30
797,00
5 137,16
606,00
707,26
636,00
350,00
124,50
143,76
233,57
139,00
102,50
954,41
1 622,50
2 060,56
189,90
289,60
418,40
373,00

1
1
2
10
15
525
5

328,24
1 625,00
1 400,00
423,60
254,00
1 076,26
12 978,00
174,96
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502 - Spotreba energií
v EUR

502 - Spotreba energií
- náklady na elektrickú energiu
- náklady na zemný plyn a vykurovanie
- náklady na tepelnú energiu
- náklady na vodné a stočné
Spolu

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

92 435,90
23 221,54
1 018,42
1 316,82

90 246,71
19 004,92
1 552,26
1 357,87

0,98
0,82
1,52
1,03

117 992,68

112 161,76

0,95

Skutočné náklady na energie v roku 2015 predstavujú spolu 112 161,76 €, t.j. index rastu 0,95
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
záchranná stanica Lesnica (Pieniny)
prenosné kontajnery na Bielej púti, Lúčkach a Srdiečku
Objekty prenajaté od Horskej služby:
Oblastné stredisko Nízke Tatry
záchranná stanica Srdiečko
Oblastné stredisko Západné Tatry
záchranná stanica Žiar
Oblastné stredisko Malá Fatra
záchranná stanica Paseky
záchranná stanica Príslop
Ostatné prenajaté objekty
Oblastné stredisko Nízke Tatry
objekt Bystrá č.98
objekt Jasná - Otupné 111 (nájom od 1.6.2014)
Oblastné stredisko Veľká Fatra
objekt k.ú. Martin (nájom od 1.8.2014)
Oblastné stredisko Malá Fatra
garáž Dolný Kubín
záchranná stanica Kubínska hoľa
Ostatné vypožičané objekty:
Oblastné stredisko Veľká Fatra
nebytové priestory Krížna
Oblastné stredisko Malá Fatra
objekt Terchová - Štefanová (vo výpožičke od 29.10.2012).
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6.3.1.2

Služby
v EUR

51 - Služby

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu
b/a

a

b

511 - Opravy a udržovanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentačné
518 - Ostatné služby

82 718,05
18 663,06
1 604,57
174 623,22

86 130,95
20 277,72
805,40
174 795,35

1,04
1,09
0,50
1,00

Spolu

277 608,90

282 009,42

1,02

511 - Opravy a udržovanie
Náklady na opravy a udržovanie predstavujú 86 130,95 € čo je index rastu 1,04 v porovnaní
s minulým rokom. Rozpočtové prostriedky boli použité na opravy a udržovanie:
v EUR
511 - Opravy a udržovanie
511001 - dopr. prostriedkov - vlastné opravovne
511002 - dopr. prostriedkov - ostatné opravovne
511004 - kounikačnej infraštruktúry
511005 - interiérového vybavenia
511006 - výpočtovej techniky
511007 - telekomunikačnej techniky
511009 - technického a technologického vybavenia budov
511012 - ost. prevádz. strojov,prístr.,zariad.,tech.,nár.
511016 - zdravot. a šport. strojov a prístrojov
511027 - budov, objektov alebo ich častí
511028 - prac. odevov, obuvi a prac.pomôcok
511031 - kancelárskej techniky
511034 - ost. strojov a prístrojov
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2015
41 937,87
25 631,78
4 200,00
70,00
112,70
698,32
4 802,69
1 196,97
51,00
6 909,62
0,00
105,00
415,00
86 130,95

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). Preventívny servis bol vykonávaný na
základe zmluvy.
V rámci údržby a opráv technického a technologického vybavenia budov bolo prevedené:
 oprava kotla v plynovej kotolni a oprava a vyčistenie kanalizačného potrubia – objekt v Liptovskom
Hrádku,
 oprava odpadového potrubia – objekt v Liptovskom Hrádku,
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 opravy po vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach plynových a elektrických
zariadení,
 oprava vodovodnej batérie v kuchynke – objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci,
 servis vykurovacieho zariadenia a oprava regulácie k elektrickému kotlu pre oblastné stredisko
Západné Tatry,
 oprava elektrických rozvodov – objekt v Otupnom, oblastné stredisko Nízke Tatry,
 oprava elektrických rozvodov – garáž Žiar, oblastné stredisko Západné Tatry,
 oprava plynových zariadení v NTL plynovej kotolni, výmena čerpadla – objekt v Liptovskom
Hrádku,
 oprava tlakových zariadení v NTL plynovej kotolni – objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci.
V rámci údržby a opráv prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo
prevedené:
 servisná prehliadka snehovej frézy pre riaditeľstvo HZS,
 oprava motorových píl pre oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry a Veľká Fatra,
 oprava elektrického náradia a elektrického spotrebiča pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 pripojenie plynového sporáka – objekt v Zverovke, oblastné stredisko Západné Tatry,
 pripojenie pece na tuhé palivo ku komínu – objekt v Čingove, oblastné stredisko Slovenský raj,
 oprava zásuvky a montáž elektrických konvektorov – objekt v Bystrej, oblastné stredisko Nízke
Tatry,
 oprava ventilu k bojleru – objekt v Bystrej, oblastné stredisko Nízke Tatry.







V rámci údržby a opráv budov, objektov alebo ich častí bolo prevedené:
inštalácia nepriehľadných fólií na prenosné ošetrovne - oblastné stredisko Nízke Tatry,
inštalácia nepriehľadných fólií v kancelárii riaditeľa – objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci,
oprava zárubne – objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci,
oprava kanalizácie k ČOV - objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci,
výmena dverí na garáži – objekt v Bystrej, oblastné stredisko Nízke Tatry,
oprava komína – objekt v Čingove, oblastné stredisko Slovenský raj.

V rámci údržby a opráv špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli prevedené
opravy lavínových vyhľadávacích prístrojov Pieps.
V ostatných prípadoch boli prevádzané bežné opravy a údržba interiérového vybavenia,
zdravotníckych zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej
techniky a záchranárskej techniky.
512 - Cestovné
Náklady na cestovné v roku 2015 predstavujú celkom 20 277,72 €, t.j. index rastu 1,09 v porovnaní s
minulým rokom. Z uvedenej čiastky predstavujú náklady na zahraničné pracovné cesty 7 390,87 €.
Náklady na tuzemské pracovné cesty predstavujú cestovné náhrady pri pracovných cestách
príslušníkov HZS a zamestnancov (školenia, preškolenia, výkon preventívnej činnosti na lyžiarskych
svahoch, záchranné akcie, pohotovostné služby a pod.) v zmysle zákona o cestovných náhradách
a interných aktov riadenia. Skutočné náklady na tuzemské pracovné cesty za rok 2015 boli vo výške
12 886,85 €, t.j. index rastu 0,99 v porovnaní s minulým rokom.
Zahraničné pracovné cesty sa realizovali podľa plánu zahraničných stykov pre rok 2015. Náklady
a výdavky na zahraničné pracovné cesty pre rok 2015 boli plánované vo výške 4 545,00 €. Skutočné
náklady na zahraničné pracovné cesty predstavujú 7 390,87 €, t.j. index rastu 1,31 v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka.
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v EUR

512 - Cestovné

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

512001 - cestovné náhrady - tuzemské
512002 - cestovné náhrady - zahraničné

13 003,26
5 659,80

12 886,85
7 390,87

0,99
1,31

Spolu

18 663,06

20 277,72

1,09

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Krajina,
mesto
Česká republika
Krkonoše
Poľsko
Zakopané
Česká republika
Krkonoše
Taliansko
Rím
Poľsko
Zakopané
Rakúsko-Innsbruck
Švajčiarsko-Davos
Česká republika
Jizerské Hory
Írsko
Killarney
Poľsko
Zakopané
Rakúsko
Innsbruck
Rakúsko
Hintertux

SPOLU

Účel
Medzinárodný kurz lavínových a pátracích
psov
Medzinárodný kurz lavínových a pátracích
psov
Medzinárodná súťaž horských služieb
Zasadanie Európskej asociácie lavínových
služieb
Školenie jaskynnej záchrany
Stretnutie Európskych lavínových služieb
Medzinárodná súťaž horských služieb
Medzinárodná konferencia ICAR
Školenie jaskynnej záchrany
Medzinárodný kongres horskej záchrany
Záchranná činnosť na lyžiarskych tratiach

Termín
počet dní
16.-19.3.
4
23.-26.3.
4
25.-28.3.
4
4.-6.6.
3
26.-28.6.
3
29.-30.6.-1.7.
2
11.-13.9.
3
14.-17.10.
4
28.-30.10.
3
6.-8.11.
3
9.-13.12.
5

Počet
účastníkov

Náklady celkom
v EUR
k 31.12.2015

3

152,98

2

119,60

4

227,19

2

623,66

2

100,80

2

563,34

2

191,50

4

3 242,83

3

228,90

4

1 308,91

5

631,16
7 390,87

V roku 2015 sa uskutočnilo 11 zahraničných pracovných ciest, z toho 8 plánovaných a 3 mimoriadne.
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,
 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,
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zhrnutie poznatkov z oblasti lavínovej problematiky, diaľkové sledovanie a snímanie vlastnosti
snehu, vylepšenie lavínových predpovedí pomocou družicových snímok, diaľkový prieskum
zeme,
medzinárodné preteky horských služieb, súťaž zameraná na záchranu a transport zraneného
v teréne,
medzinárodná konferencia ICAR - zasadanie v odborných komisiách, v ktorých zástupcovia
HZS predkladajú ročné správy a zhodnotenia záchrannej činnosti v horách na Slovensku,

cvičenie jaskynnej záchrany so simulovanými záchrannými akciami v rôznych typoch
jaskynného prostredia,
medzinárodný kongres horských záchranárov zameraný na
poskytovanie
prednemocničnej prvej pomoci,
porovnanie a zosúladenie Európskych noriem v rámci záchrany na lyžiarskych tratiach,
porovnanie záchranných techník a výmena skúsenosti pri lavínovom nebezpečenstve na
lyžiarskych tratiach.

513 - Náklady na reprezentačné
Plnenie vo výške 805,40 € predstavujú náklady na prijatia zahraničných delegácií 505,40 € a náklady
na nákup nealkoholických nápojov a iného občerstvenia na pracovné porady riaditeľa vo výške 300,00 €.
v EUR

513 - Reprezentačné

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

513002 - reprezentačné výdavky riaditeľa
513003 - prijatia zahraničných delegácií

273,93
1 330,64

300,00
505,40

1,10
0,38

Spolu

1 604,57

805,40

0,50

Limit výdavkov na reprezentáciu bol schválený vo výške 300 €.
Rozpočtovým opatrením č. 103/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000223-024 zo dňa 9.3.2015)
bol upravený limit bežných výdavkov o 1 193,44 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630 – Tovary
a služby na zabezpečenie Medzinárodného kynologického seminára lavínových a pátracích psov
a Medzinárodného seminára testovania lavínových vyhľadávačov, z toho pre rozpočtovú podpoložku
637036 – Reprezentačné výdavky (NÚ-513003) vo výške 361,00 € na zabezpečenie slávnostnej večere.
Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky:
- Medzinárodný kynologický seminár, zabezpečenie slávnostnej večere vo výške 216,60 €,
- Medzinárodný seminár testovania lavínových prístrojov, zabezpečenie slávnostnej večere vo výške
144,40 €.
Rozpočtovým opatrením č. 1124/2015 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2015/000222-201 zo dňa
23.10.2015) bol upravený limit bežných výdavkov o 340,28 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 630 –
Tovary a služby na zabezpečenie Medzinárodného seminára jaskynnej záchrany, a to pre rozpočtovú
podpoložku 637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (NÚ-518019) vo výške
195,88 €.
Zároveň bol zvýšený limit na reprezentačné výdavky na zabezpečenie slávnostnej večere vo výške
144,40 € - rozpočtová podpoložka 637036 (NÚ-513003).
v EUR

Záväzný ukazovateľ
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ-513002)
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ-513003)

Kód
zdroja

Limit

111
111

záväzný
záväzný

Rozpočet
schválený
a
300,00
0,00

Rozpočet
upravený
b
300,00
505,40

Skutočnosť
k 31.12.2015
c
300,00
505,40

%
plnenia
c/b
100,00
100,00

100

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu a záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej
kapitoly pre rok 2015 boli dodržané.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o prijatiach zahraničných delegácií.
Prijatia zahraničných delegácií
Krajina,
mesto

P.č.
1

PL, CZ,HR

2

PL,CZ

3

PL

Účel

Termín
počet dní

Slávnostná večera pre zahraničných lektorov
Medzinárodného kynologického seminára
Slávnostná večera pre zahraničných lektorov
Medzinárodného seminára testovania lavínových
vyhľadávacích prístrojov

12.3.
1
25.3.

Slávnostná večera pre zahraničných lektorov
Medzinárodného seminára jaskynnej záchrany

14.11.
1

Počet
zahraničných
účastníkov

Náklady celkom v
EUR
k 31.12.2015

12

216,60

8

144,40

8

144,40

1

SPOLU

505,40

V roku 2015 sa uskutočnili tri prijatia zahraničných delegácií, ktoré boli plánované.
Zahraničné aktivity Horskej záchrannej služby boli zamerané na:
 problematiku a otázky kynologickej činnosti na tému záchrana a vyhľadávanie osôb zasypaných
v lavíne,
 testovanie lavínových vyhľadávacích prístrojov, overenie reálneho dosahu, presnosti
a funkcionality nových druhov lavínových vyhľadávacích prístrojov,
 precvičenie záchranných techník v neznámom jaskynnom prostredí, precvičenie jednotlivých
postupov a výmena skúsenosti s praktickými ukážkami.

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
518001 - poštové služby
518002 - štátne linky
518005 - ost. komunikačná infraštruktúra
518007 - mobilné telefóny, frekvencie
518008 - datové siete
518010 - sotvér, update
518013 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov
518014 - nájom budov, objektov alebo ich častí
518015 - nájom prevádz.strojov, prístr.,zariad.,techniky a nár.
518019 - školenia, kurzy, semináre
518020 - propagácia, reklama, inzercia
518022 - deratizácia, dezinfekcia
518024 - likvidácia, uloženia a odvoz odpadu
518029 - renovácia tonerov
518030 - revízie a kontroly zariadení
518031 - tlačiarenské služby
518033 - veterinárne služby a ost. služby pre zvieratá

Skutočnosť k 31.12.2015
2 808,32
5 514,59
282,00
4 422,54
20 797,87
1 820,00
53 635,00
69 701,32
5 050,80
10 826,64
984,00
0,00
1 557,08
0,00
15 116,95
1 133,05
6 278,96
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518035 - tlmočnícke a prekladateľské služby
518036 - ostatné služby inde nezaradené
518041 - právne služby
518045 - poradenstvo
518054 - ostatné poštové a telekomunikačné služby
518055 - softvér, licencie
518059 - kalibrácia prístrojov
518061 - prevoz zosnulých, pohrebné
518062 - špeciálne služby inde nezaradené
518064 - stočné
518065 - konkurzy a súťaže
518071 - exekútorské služby
518074 - znalecké odborné posudky - doprava
518077 - znalecké inde nezaradené
518079 - ost. služby spojené s užívaním nehnuteľností
518088 - ostatné služby kanc. techniky a materiálu
518907 - mobilné telefóny, frekvencie
518913 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov
518964 - stočné
Spolu

806,87
1 692,19
2 145,00
6 570,00
956,00
1 658,00
188,40
0,00
55,00
761,69
0,00
0,00
120,00
1 646,18
4 089,30
117,76
-138,03
-45 325,73
-476,40
174 795,35

Na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo hradené nájomné za prenajaté objekty a
nebytové priestory pre oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, nájomné
za umiestnenie stožiarov a retranslačných staníc Terchová - Chleb, Skalka, Chopok, Čierny váh, nájom
za prenajaté pozemky v súvislosti s umiestnením automatických meteorologických staníc, nájomné za
prenajaté pozemky pre oblastné strediská Nízke Tatry a Veľká Fatra, nájomné za prenájom garáže pre
oblastné stredisko Malá Fatra.
Ďalej bolo hradené nájomné sa používanie poštového priečinka pre oblastné stredisko Slovenský raj
a nájomné za prenájom telekomunikačnej techniky – ručných rádiostaníc (20 ks).
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, regulačná stanica plynu),
retranslačná stanica - oblastné stredisko Vysoké Tatry (Lomnický štít),
Záchranná stanica Srdiečko – oblastné stredisko Nízke Tatry (bleskozvod a pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
objekt v Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt v Bystrej – oblastné stredisko Nízke Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
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objekt v Liptovskom Hrádku (elektrických zariadení regulačnej stanice plynu, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
objekt na Donovaloch, garáž – oblastné stredisko Veľká Fatra pracovné stroje, spotrebiče
a náradie),
záchranná stanica na Martinských Holiach – oblastné stredisko Veľká Fatra (bleskozvod a
pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt na Zverovke, garáže – oblastné stredisko Západné Tatry (objekt, bleskozvod a pracovné
stroje, spotrebiče a náradie, prípojková skriňa NN),
objekt v Žiari – oblastné stredisko Západné Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt vo Vrátnej-Štefanovej – oblastné stredisko Malá Fatra (prípojková skriňa SR1 NN, objekt,
R1.1NP, R2.2NP, bleskozvod, pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Paseky – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvod, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Príslop – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvod, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Kubínska Hoľa – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvodu,
pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení retranslačných staníc: Nízke Tatry Neznáma-Čierny Váh, Nízke Tatry – Chopok, Nízke Tatry – Skalka, Malá Fatra - Kubínska
Hoľa, Malá Fatra - Snilovské sedlo, Slovenský Raj – Kláštorisko, Veľká Fatra – Krížna,
odborné prehliadky elektrických zariadení rádiostaníc, vysielačiek a nabíjačiek: Nízke Tatry –
Jasná, Nízke Tatry - Čierny Váh, Slovenský Raj - Čingov, Kláštorisko, Západné Tatry - Žiarská
dolina, Západné Tatry – Zverovka, Veľká Fatra – Donovaly.

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení:
 objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci (NTL plynová kotolňa - spotrebiče v kotolni,
rozvod plynu, sporáky, regulačná stanica),
 objekt v Starom Smokovci, infocentrum – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová
kotolňa - spotrebiče v kotolni, rozvod plynu, sporáky, DRS),
 objekt v Liptovskom Hrádku - Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová
kotolňa - spotrebiče v kotolni, rozvod plynu, sporáky, DRS).
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení a odborné prehliadky NTL plynových
kotolní
 objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci (NTL plynová kotolňa - stabilné tlakové nádoby
prehliadka kotolne),
 objekt v Starom Smokovci, infocentrum – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová
kotolňa – stabilné tlakové nádoby, prehliadka kotolne),
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová
kotolňa - stabilné tlakové nádoby, prehliadka kotolne),
 objekt na Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry (stabilné tlakové nádoby),
 objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (stabilné tlakové nádoby, kontrola solárneho
systému),
 objekt na Donovaloch – oblastné stredisko Veľká Fatra (stabilné tlakové nádoby, kontrola
solárneho systému).
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení:
 objekt na Donovaloch – oblastné stredisko Veľká Fatra (zdvíhacie zariadenia, garážové brány).
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
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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 – oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS,
 objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj,
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko,
 objekt na Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry.
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, infocentrum - oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS,
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko,
 objekt v Jasnej-Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry,
 objekty – oblastné stredisko Malá Fatra,
 objekty – oblastné stredisko Veľká Fatra,
 objekty – oblastné stredisko Západné Tatry.

6.3.1.3

Osobné náklady

Osobné náklady v roku 2015 predstavujú celkom 2 769 956,12 €, t.j. index rastu 1,09 v porovnaní s
minulým rokom.
v EUR

52 - Osobné náklady

skutočnosť
k 31.12.2014
a

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

b

b/a

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady

1 806 194,35
630 404,91
115 431,00
302,76

1 954 929,91
686 631,92
128 011,85
382,44

1,08
1,09
1,11
1,26

Spolu

2 552 333,02

2 769 956,12

1,09

521 - Mzdové náklady k 31.12.2015 predstavujú 1 954 929,91 €, t.j. index rastu 1,08 v porovnaní
s minulým rokom.
Z toho mzdové náklady príslušníkov HZS sú vo výške 1 874 279,78 € a mzdové náklady
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo výške 61 189,00 €.
Náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 19 461,13 € boli zúčtované
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to najmä:
 meteorologické merania, pozorovania snehových a lavínových podmienok, podávanie správ
a popisu výskytu lavín,
 oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach,
 psychologického vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej
záchrannej služby na vykonávanie štátnej služby v Horskej záchrannej službe,
 psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do
služobného pomeru v Horskej záchrannej službe,
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obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne a regulačnej stanice v objekte HZS v Liptovskom
Hrádku,
práce súvisiace s projektovým riadením projektov v rámci programového obdobia 2014-2020,
analytické práce pri vývoji mobilnej aplikácie HZS – programová a funkčná analýza vstupnovýstupných operácií, informačných tokov aplikácie HZS a vytvorenie funkčného a dátového
modelu aplikácie,
upratovanie priestorov oblastného strediska Vysoké Tatry a objektu riaditeľstva HZS počas
čerpania dovolenky upratovačky v pracovnom pomere.
v EUR

521 - Mzdové náklady
- mzdové náklady príslušníkov - štátna služba
- mzdové náklady zamestnancov - výkon práce vo verej. záujme
- odmeny zamestnancom na základe dohôd o prácach vykon. mimo
pracovného pomeru
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2015
1 874 279,78
61 189,00
19 461,13
1 954 929,91

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 686 631,92 €, čo
predstavuje alikvotnú časť vo vzťahu k celkovému objemu čerpaných mzdových prostriedkov.
527 - Zákonné sociálne náklady – celkové náklady tohto druhu evidujeme vo výške 128 011,85 €,
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 20 957,95 €, náklady na stravovanie
príslušníkov HZS a zamestnancov (65 % pre príslušníkov HZS a 55 % pre zamestnancov vo verejnom
záujme z ceny jedla stanovenej vo výške 3,30 €) v celkovej výške 62 547,46 €, náhrada príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníkov HZS a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme vo výške 20 972,44 €.
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

527 - Zákonné sociálne náklady
527031 - tvorba sociálneho fondu (príslušníci HZS)
527051 - tvorba sociálneho fondu (zamestnanci)
527005 - rekondičné pobyty
527006 - príspevok na stravovanie príslušníkov a zamestnancov
527024, 527004 - dočasná práceneschopnosť
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2015
20 345,82
612,13
23 534,00
62 547,46
20 972,44
128 011,85
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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 2015 absolvovalo rekondičný pobyt 65 príslušníkov v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave
Ministerstva vnútra SR Bystrá v Liptovskom Jane. 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 65 príslušníkov boli vo
výške 23 534,00 €.
528 – Ostatné sociálne náklady - náklady na doplnkové dôchodkové poistenie predstavujú čiastku
382,44 €. Výška príspevku zamestnávateľa pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme bola
stanovená v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2015, 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
135, z toho je 112 odborne pripravených záchranárov. Počet miest v štátnej službe bol od 1.11.2015
zvýšený o 10, z nich 2 miesta boli obsadené ešte do 31.12.2015, zvyšných 8 bude obsadených v roku
2016. Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 132,8.
Vznik služobného pomeru:
- 1 záchranár na OS Slovenský raj od 1.1.2015
- 1 záchranár na OS Malá Fatra od 10.1.2015
- 1 záchranár na OS Veľká Fatra od 1.7.2015
- 1 záchranár na OS Slovenský raj od 21.7.2015
- 1 záchranár na OS Vysoké Tatry od 15.10.2015
- 1 záchranár na OS Nízke Tatry od 1.12.2015
- 1 záchranár na OS Vysoké Tatry od 15.12.2015
Zánik služobného pomeru:
- 1 záchranár z OS Veľká Fatra dňom 31.5.2015 – na žiadosť príslušníka
- 1 náčelník z OS Slovenský raj dňom 17.7.2015 – skončenie smrťou následkom služobného úrazu
- 1 záchranár z OS Vysoké Tatry dňom 22.7.2015 – na žiadosť príslušníka
Presuny:
- 1 záchranár od 1.1.2015 preradený z OS Slovenský raj na OS Veľká Fatra
- 1 záchranár od 1.9.2015 preradený zo Školiaceho strediska na miesto náčelníka na OS Slovenský
raj
- 1 záchranár od 1.12.2015 preradený z OS Vysoké Tatry na Školiace stredisko
- 1 záchranár od 1.12.2015 preradený z OS Nízke Tatry na Školiace stredisko
Zastupovanie:
- 1 záchranár od 1.6.2015 do 24.8.2015 počas práceneschopností príslušníkov na OS Západné Tatry
a OS Slovenský raj.
Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách je
k poslednému dňu hodnoteného obdobia 14, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátené
úväzky. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,0.
Vznik pracovného pomeru:
- 1 upratovačka od 10.2.2015 na OS Vysoké Tatry
- 1 upratovačka od 1.6.2015 na OS Vysoké Tatry
Skončenie pracovného pomeru:
- 1 upratovačka na OS Vysoké Tatry dňom 9.2.2015 – na žiadosť zamestnankyne
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- 1 upratovačka na OS Vysoké Tatry dňom 31.5.2015 – na žiadosť zamestnankyne
Zastupovanie:
- 1 pomocná pracovníčka od 9.3.2015 do 3.4.2015 na OS Nízke Tatry počas práceneschopnosti
zamestnankyne OS Nízke Tatry
Skutočnosť
Plán
k 30.6.2014 */
schválený
a
b
počet príslušníkov HZS
127,00
128
počet zamestnancov vo verejnom záujme
7,70
8
spolu
134,70
136
*/ evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za sledované obdobie
Ukazovateľ

Plán
upravený
c
135
8
143

Počet
príslušníkov HZS
Ukazovateľ
k 31.12.2015
evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.
priemerný evidenčný počet prepočítaný
priemerný evidenčný počet vo FO

135
132,8
132,8

Skutočnosť
k 31.12.2015 */
d
132,8
8,0
140,8

%
plnenia
d/c
98,37
100,00
98,46

Počet
zamestnancov
vo verejnom záujme
k 31.12.2015
14
8,0
14,0

index
rastu
d/a
1,04
1,03
1,05

SPOLU
149
140,8
146,8

Plánovaný počet príslušníkov HZS a zamestnancov podľa Organizačného poriadku Horskej
záchrannej služby je 151.
Počet zamestnancov organizácie spolu
priemerný evidenčný počet prepočítaný

evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12.

stav
k 31.12.2014
135,7
145,0

stav
k 31.12.2015
140,8
149,0

index
rastu
1,04
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 vyššieho stupňa
pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2015 a Kolektívnou zmluvou na rok 2015 pre
zamestnancov Horskej záchrannej služby odmeňovaných podľa zákona č. 553/2013 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka
práce.
Priemerný služobný príjem príslušníkov HZS dosiahol v hodnotenom období sumu 1 175,63 €
a priemerný plat zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme sumu 637,39 €. Uvedený
priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny.

Priemerná mzda v EUR
príslušníci HZS
zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme

stav
k 31.12.2014
1 082,37
623,53

stav
k 31.12.2015
1 175,63
637,39
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6.3.1.4

Dane a poplatky

Celkové náklady na dane a poplatky za hodnotené obdobie evidujeme vo výške 4 138,34 €, t.j. index
rastu 1,64 v porovnaní s minulým rokom. V rámci tejto skupiny nákladov boli hradené správne
poplatky, miestne dane, daň z nehnuteľností a pod.

6.3.1.5

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
v EUR

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
542 - Predaný materiál
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody

0,00
0,00
0,00
0,00
443,26
13 562,20
33 084,53

0,00
0,00
0,00
60,00
28 605,51
13 943,78
23,11

x
x
x
x
64,53
1,03
0,00

Spolu

47 089,99

42 632,40

0,91

Na účet 546 – Odpis pohľadávky boli zúčtované pohľadávky vo výške 28 605,51 €. Na základe
rozhodnutia riaditeľa HZS boli do nákladov odpísané pohľadávky v celkovej výške 28 605,51 €, a to
v tých prípadoch, keď postihnutí zahynuli. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom zmluvného
externého právnika nebolo úspešné, nebolo možné použiť inštitút trvalého upustenia od vymáhania
pohľadávky štátu vzhľadom na skutočnosť, že dlžníci zahynuli a zároveň došlo k premlčaniu
pohľadávok.
Na účet 549 – Manká a škody bola zúčtovaná škoda na pohonných hmotách vo výške 23,11 €.
Podrobnejšie uvedené v časti 3.6.
Podrobnejší rozpis iných ostatných nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
v EUR

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
548005 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom
548007 - náhrady za zdravotnú starostlivosť
548010 - členské príspevky do medzinárod. organizácií
548027 - neupotrebiteľné zásoby
548099 - centové vyrovnanie
548909 - vrátenie príjmov minul. Rokov
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2015
10 963,59
0,00
855,00
1 411,86
0,01
713,32
13 943,78

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom vo výške 10 963,59 € 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 špecializovanej prípravy a školení – získanie a obnovenie
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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 2015:
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-ORF2-2015/000278-004 zo
dňa 11.2.2015a list č.p. SE-ORF2-2015/000278-005 zo dňa 20.3.2015) 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 prevádz. činnosti
a finanč. činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

551 - Odpisy dlhodob. nehmot. a dlhodob. hmotného majetku
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných oprav. položiek z prevádz. činnosti

208 362,26
13 285,05
0,00

268 182,00
26 243,21
260,34

1,29
1,98
x

Spolu

221 647,31

294 685,55

1,33

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku - celková výška odpisov
z dlhodobého majetku v roku 2015 predstavuje 268 182,00 €.
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.
553 – Tvorba ostatných rezerv v celkovej výške 26 243,21 € predstavuje náklady na tvorbu
ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – nevyfakturovaná elektrická energia, vodné a stočné, a právne
služby v celkovej výške 12 985,49 €, ďalej náklady na tvorbu rezervy v prípade prebiehajúceho súdneho
konania (HZS ako žalovaná) za sledované obdobie vo výške 13 257,72 €.
558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške 260,34 € predstavuje
opravnú položku k pohľadávke, v prípade ktorej riaditeľ HZS rozhodol o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávky štátu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo
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neúspešné a nehospodárne pre zlé ekonomické pomery dlžníka. Pohľadávka štátu bude odpísaná do
nákladov až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu.

6.3.1.7

Finančné náklady
v EUR

56 - Finančné náklady

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

563 - Kurzové straty
568 - Ostatné finančné náklady

0,00
16 854,79

434,52
13 222,59

x
0,78

Spolu

16 854,79

13 657,11

0,81

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 6 462,91 €,
 na poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia v celkovej
v výške 1 935,59 €,
 na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v celkovej výške spolu 826,41 €,
 na poistenie majetku, ktorý má Horská záchranná služba v správe, vo výške 1 006,78 €,
 na havarijné poistenie služobných motorových vozidiel vo výške 1 895,47 € – 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

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu
b/a

a

b

588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

191 709,16
49 916,42

212 664,56
34 100,81

1,11
0,68

Spolu

241 625,58

246 765,37

1,02

588 – Náklady z odvodu príjmov vo výške 212 664,56 € 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 34 100,81 € predstavujú predpis budúceho
odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom roku
2015.
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6.3.2 Výnosy
Celkové výnosy z hlavnej činnosti organizácie za rok 2015 predstavujú 4 193 075,37 €, čo je
v porovnaní s minulým rokom index rastu 1,04.
v EUR

Výnosy z hlavnej činnosti

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz.
a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíš.
66 - Finančné výnosy
67 - Mimoriadne výnosy
68 - Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štát. RO a PO

172 677,46
0,00
19 715,11
94 687,92

201 057,14
0,00
6 845,12
29 060,49

1,16
x
0,35
0,31

10,09
0,00
3 728 707,39

0,00
0,00
3 956 112,62

x
x
1,06

Celkom

4 015 797,97

4 193 075,37

1,04

6.3.2.1

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony boli dosiahnuté vo výške 201 057,14 €, čo predstavuje index rastu 1,16
v porovnaní s minulým rokom.
v EUR

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu
b/a

a

b

602 - Tržby z predaja služieb

172 677,46

201 057,14

1,16

Spolu

172 677,46

201 057,14

1,16

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 (pohotovostné
ubytovanie).
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 boli priaznivé snehové podmienky, čo malo za
následok zvýšenie príjmov za výkon lyžiarskych služieb a záchrannej činnosti na lyžiarskych tratiach
v porovnaní s minulým rokom.
Prehľad o finančnom objeme výnosov pre jednotlivé činnosti HZS uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
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v EUR

602 - Tržby z predaja služieb
602004 - za ubytovacie služby
602009 - za lyžiarske služby
602010 - za záchrannú činnosť
602011 - za asistencie pri športových a iných podujatiach
602014 - za služby inde nezaradené
602300 - za záchrannú činnosť mimo horských oblastí

Skutočnosť k 31.12.2015
66,37
617,39
97 768,59
8 560,86
8 473,84
85 570,09

Spolu

201 057,14

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.
Zákonom č. 274/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 15.11.2015 mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z.
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Uvedená novela doplnila § 11 novým
odsekom, a to, že príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská
služba použiť v súlade s osobitným predpisom (§23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom
znení) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a materiálno-technické
vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.
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 2015 predstavujú 6 845,12 €.
v EUR

64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

641 - Tržby z predaja DNM a DHM
642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

0,00
10,00
196,11
0,00
19 509,00

770,00
145,00
323,60
0,00
5 606,52

x
14,50
1,65
x
0,29

Spolu

19 715,11

6 845,12

0,35
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v EUR

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
648002 - z prenajatých priestorov
648006 - z náhrad z poistného plnenia
648007 - z dobropisov
648009 - z predpísaných náhrad za škody
648015 - z prenajatých strojov
648101 - centové vyrovnanie

Skutočnosť k 31.12.2015
1 663,44
658,65
788,25
2 496,14
0,03
0,01

Spolu

6.3.2.3

5 606,52

Zúčtovanie rezerv, opravných položiek z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
v EUR

65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz.
a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činnosti
658 - Zúčtovanie ost. opravných položiek z prevádz. činnosti

94 244,66
443,26

455,00
28 605,42

0,00
64,53

Spolu

94 687,92

29 060,42

0,31

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo zúčtované
použitie ostatnej rezervy na nevyfakturované energie vo výške 414,50 € a zrušenie vytvorených rezerv
na nevyfakturované energie v celkovej výške 40,50 €.
658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo
zúčtované zrušenie opravných položiek vo výške 28 605,42 € k pohľadávkam, ktoré boli odpísané do
nákladov na základe rozhodnutia riaditeľa v tých prípadoch, keď postihnutí zahynuli. Vymáhanie
pohľadávok prostredníctvom zmluvného externého právnika nebolo úspešné, nebolo možné použiť
inštitút trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu vzhľadom na skutočnosť, že dlžníci zahynuli
a zároveň došlo k premlčaniu pohľadávok.

6.3.2.4

Finančné výnosy
v EUR

66 - Finančné výnosy

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

a

b

b/a

663 - Kurzové zisky

10,09

0,00

x

Spolu

10,09

0,00

x
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6.3.2.5

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
v EUR

68 - Výnosy z transf. a rozpoč. príjmov v štát. RO a PO

skutočnosť
k 31.12.2014
a

skutočnosť
k 31.12.2015

index
rastu

b

b/a

681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR
682 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR
683 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. VS
684 - Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. VS
687 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. mimo VS
688 - Výnosy z kapitál. transf. od ost. subj. mimo VS

3 495 303,48
180 448,34
0,00
11 339,00
41 064,65
551,92

3 667 371,58
240 654,00
0,00
11 339,00
36 582,04
166,00

1,05
1,33
x
1,00
0,89
0,30

Spolu

3 728 707,39

3 956 112,62

1,06

681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 3 667 371,58 € predstavujú
čerpanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa.
682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 240 654,00 € 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 (nosidlá, karta na pohonné
hmoty) vo výške 1 179,80 €, zúčtovanie nákladov v súvislosti s čerpaním mimorozpočtových
prostriedkov za stravné prijaté od príslušníkov, zamestnancov a zo sociálneho fondu vo výške 34 198,91
€ a z prijatého poistného plnenia vo výške 1 203,33 €.
688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu vo výške
166,00 € 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 31.12.2015 sme vykázali hospodársky výsledok – stratu z hlavnej činnosti
vo výške 8 708,35 €. Uvedený hospodársky výsledok bol predovšetkým ovplyvnený:
 zaúčtovaním nákladov na odpisy dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov
v období, keď HZS bola príspevkovou organizáciou, t.j. do 31.12.2007, do nákladov boli
zaúčtované odpisy uvedeného dlhodobého majetku v celkovej výške 16 023,00 €,
 zvýšením stavu skladových zásob oproti roku 2014 o 18 751,04 € (zníženie nákladov),
 rozdielom medzi tvorbou ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v roku 2015 (zúčtovanie do
nákladov) a čerpaním resp. zrušením rezerv vytvorených v roku 2014 (zúčtovanie do výnosov) vo
výške 25 788,21 € (zvýšenie nákladov)
 zaúčtovaním nákladov na účty manká a škody, pokuty a penále a odpis pohľadávky vo výške
28 688,62 €,
 znížením nákladov o časové rozlíšenie aktívne vo výške 14 124,15 €,
 znížením výnosov o časové rozlíšenie pasívne vo výške 25 730,65 €.
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Záväzky zo sociálneho fondu

6.4

v EUR

čís.
pol.

položka

rozpočet
schválený

%

A/ ZDROJOVÁ ČASŤ
zostatok fondu k 1.1.2015
1. povinný prídel - 1 %
2. ďalší prídel - 0,12 %
3. ostatné zdroje (tvorba SF za 12/2014)

výdavky spolu
ZOSTATOK k 31.12.2015

skutočnosť
k 31.12.2015

4 267,26
15 648,00
1 878,00
0,00

4 267,26
18 712,00
2 246,00
1 513,50

4 267,26
18 712,45
2 245,50
1 513,50

21 793,26

26 738,76

26 738,71

50%
38%
zost.z r.2014

8 763,00
6 660,00
4 267,26

10 479,00
7 964,00
4 267,26

8 828,70
6 658,34
4 267,26

1%
9%
2%

175,00
1 577,00
351,00
0,00

210,00
1 886,00
419,00
638,70

0,00
1 560,00
280,00
638,70

21 793,26

25 863,96

22 233,00

0,00

874,80

4 505,71

zdroje spolu
B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ
1. príspevok na stravovanie (0,30 €)
2. príspevok na regeneráciu pracovnej sily
a na dopravu do zamestnania
príspevok na nenávratnú sociálnu výpomoc (max. 200
3. €/os/rok)
4. príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (5 €/mes.)
5. príspevok pri narodení dieťaťa (35 €)
6. ostatné výdavky (príspevok na stravovanie za 12/2014)

rozpočet
upravený

Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu sa realizuje v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami pre rok 2015.
Povinný prídel do sociálneho fondu sa tvorí 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 31.12.2015 je 3 459,33 €.

6.5

Následné finančné kontroly

Na základe poverenia č. 15100151-P-15 zo dňa 26.10.2015 a dodatku č. 1 k povereniu zo dňa 9.11.2015
vykonala auditorská skupina Správy finančnej kontroly Košice – Odbor vládneho auditu vládny audit,
ktorý bol začatý dňa 29.10.2015. Cieľom a predmetom vládneho auditu bolo overenie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR SR,
zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR, overenie a hodnotenie efektívnosti a účinnosti
finančného riadenia, správy majetku štátu a identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich
s činnosťou Horskej záchrannej služby. Auditovaným obdobím bol rok 2014.
Z vládneho auditu bola vypracovaná správa č. 15100151-P-15 zo dňa 14.12.2015, ktorá v závere
konštatovala, že vládnym auditom neboli zistené nedostatky.
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6.6 Škody na majetku štátu
Škodová komisia prejednala 23 prípadov škôd na majetku štátu za rok 2015 z celkového počtu 27
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:
 8 prípadov zavinených dopravných nehôd
 4 prípady nezavinených dopravných nehôd
 2 prípady znehodnotenia a straty majetku (predmetov operatívnej evidencie)
 1 prípad škody na pohonných hmotách (zásoby)
 1 prípad utratenia služobného psa
 1 prípad pokuty
 6 prípadov odpisu pohľadávok do nákladov
Výška skutočnej škody bola stanovená v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra SR č. 4/2014 o určení výšky škody na majetku štátu.

6.6.1

Škodové udalosti prejednané škodovou komisiou

Dopravné nehody – zavinené
V siedmich prípadoch zavinených dopravných nehôd vznikla celková skutočná škoda 752,12 €. V
dvoch prípadoch skutočná škoda v celkovej výške 517,45 € 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 31.12.2015 škoda nebola uhradená, je v lehote splatnosti v zmysle
dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. V jednom prípade bola skutočná škoda vo výške
234,67 € uhradená z havarijného poistenia služobného motorového vozidla. V štyroch prípadoch
nevznikla škoda na majetku Horskej záchrannej služby ale na cudzích motorových vozidlách. Náhrada
škody bola resp. bude uplatnená z povinného zmluvného poistenia služobných motorových vozidiel,
ktorých vodiči - príslušníci HZS škodu spôsobili.
V jednom prípade nebola zavinená dopravná nehoda doriešená. Podľa Pokynu generálneho riaditeľa
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 4/2014 o určení výšky škody na majetku štátu v prípade,
keď náklady na opravu sú vyššie ako 1 000 €, výšku skutočnej škody určuje znalec z príslušného odboru
– cestná doprava. K určeniu skutočnej škody je potrebné doplniť znalecký posudok.
Dopravné nehody – nezavinené
V troch prípadoch vznikla škoda na služobných motorových vozidlách, ktoré sú v správe Horskej
záchrannej služby v celkovej výške 453,16 €, z toho v jednom prípade bola škoda vo výške 313,78 €
uplatnená z povinného zmluvného poistenia cudzieho motorového vozidla, ktorého vodič dopravnú
nehodu zavinil, v dvoch prípadoch bola nezavinená škoda v celkovej výške 139,38 € zúčtovaná do
nákladov organizácie.
V jednom prípade vznikla nezavinená škoda na vypožičanom služobnom motorovom vozidle. Škoda
bola nahlásená príslušnému odboru Ministerstva vnútra SR, ktorý škodu vysporiadal.
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Škody na materiálových prostriedkoch
Škodová komisia prejednala dva prípady nezavineného 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. 4/2014 o určení škody
na majetku štátu, a to spolu 1 853,18 €. V jednom prípade nebola náhrada škody vo výške 178,13 €
uplatnená voči zodpovednému príslušníkovi vzhľadom na skutočnosť, že k poškodeniu došlo vplyvom
mimoriadnej pracovnej činnosti. V jednom prípade pri záchrannej akcii skončil služobný pomer
príslušníka smrťou (§ 59 ods.2 zákona č. 315/2001 Z.z. v platnom znení) v dôsledku služobného úrazu
pri výkone štátnej služby. Ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky vedené na osobnej karte
príslušníka a v pohotovostnom sklade oblastného strediska v zostatkovej hodnote 1 675,02 € neboli
vrátené resp. boli pri havárii vrtuľníka zničené. Podľa § 182 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom
a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov peňažné nároky služobného úradu zanikajú smrťou
príslušníka okrem práva, o ktorom sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré príslušník pred svojou smrťou
uznal čo do dôvodov a sumy. Majetok bol vyradený z evidencie bez uplatnenia náhrady škody.
Škodová komisia prejednala jeden prípad nezavinenej škody na pohonných hmotách v celkovej výške
23,11 €. Pohonné hmoty boli znečistené z dôvodu dlhodobého nepoužívania snežného skútra. Škoda
nebola nikým zavinená a bola zúčtovaná do nákladov organizácie.
Škody – zvieratá
Škodová komisia prejednala jeden prípad škody – utratenie služobného psa v obstarávacej hodnote
265,00 €. Na základe „Správy o vyšetrení príčin a okolností vzniku pracovného úrazu a o prijatých
a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania podobného pracovného úrazu“ navrhol špecialista
pre kynológiu služobného psa na vyradenie zo stavu služobných psov Horskej záchrannej služby
a vykonanie eutanázie. Služobný pes spôsobil pracovný úraz a mal sklony k opakovanej teritoriálnej
agresivite. V uvedenom prípade nebola náhrada škody uplatnená.
Ostatné škody
Škodová komisia prejednala jeden prípad pokuty vo výške 60 € uhradenej Daňovému úradu za
nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za
november 2014 v lehote do 31.12.2014. Nesplnením zákonnej povinnosti bola pokuta predpísaná
zodpovednej príslušníčke k náhrade. K 31.12.2015 škoda nebola uhradená, je v lehote splatnosti
v zmysle dohody o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody.
Ďalej škodová komisia prejednala šesť prípadov zahraničných pohľadávok v celkovej výške
28 605,51 €. Na základe návrhu škodovej komisie vydal riaditeľ HZS rozhodnutie o odpísaní
pohľadávok do nákladov organizácie, a to v tých prípadoch, keď postihnutí zahynuli. Vymáhanie
pohľadávok prostredníctvom zmluvného externého právnika nebolo úspešné, nebolo možné použiť
inštitút trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu vzhľadom na skutočnosť, že dlžníci zahynuli
a zároveň už došlo k premlčaniu pohľadávok.

6.6.2

Škodové udalosti neprejednané škodovou komisiou

Škody na materiálových prostriedkoch
V dvoch prípadoch príslušníci HZS nevrátili ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pri
skončení služobného pomeru. Zverené predmety boli vedené v evidencii majetku na osobnej karte
príslušníkov HZS. Nevrátené OOPP a pracovné pomôcky boli zodpovedným príslušníkom predpísané
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k náhrade podľa § 134ad a § 134ae ods. 1 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na ich opotrebenie v plnej výške 1 889,04 €. Predpísaná
náhrada škody bola k 31.12.2015 uhradená.
V jednom prípade dobrovoľný záchranár nevrátil ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky
pri skončení dohody uzatvorenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona NR SR č. 544/2002 Z.z. o Horskej
záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Nevrátené OOPP a pracovné pomôcky boli predpísané
k náhrade s prihliadnutím na ich opotrebenie v plnej výške 29,65 €. S dobrovoľným záchranárom bola
spísaná dohoda o uznaní záväzku a spôsobe úhrady škody. Predpísaná náhrada škody bola k 31.12.2015
uhradená.

6.7 Stav pohľadávok a záväzkov
6.7.1 Krátkodobé pohľadávky
v EUR

Krátkodobé pohľadávky
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočt príjmov
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
378 – Iné pohľadávky
Spolu

Krátkodobé pohľadávky
316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
335-Pohľadávky voči zamestnancom
378-Iné pohľadávky
Spolu

skutočnosť
k 31.12.2014
a
0,00
108 718,77
3 464,76
130,14
112 313,67

skutočnosť
k 31.12.2015
b
0,00
83 297,40
2 407,92
130,14
85 835,46

Stav k 31.12.2015
v EUR
83 297,40
2 407,92
130,14
85 835,46

index rastu
b/a
x
0,77
0,69
1,00
0,76

z toho:
po lehote splatnosti
63 122,44
0,00
130,14
63 252,58

Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 85 835,46 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti
63 252,58 €.
316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 83 297,40 € evidujeme
pohľadávky po lehote splatnosti 63 122,44 € 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 štyroch prípadoch za školenia 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 štyroch prípadoch za úrok z omeškania
z dôvodu nedodržania lehoty splatnosti faktúr.
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči zamestnancom v celkovej výške 2 407,92 €, z toho v lehote splatnosti vo výške
2 407,92 € 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 - 577,45 € a za
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telefónne poplatky za obdobie 12/2015 (zrážka zo služobných príjmov a platov) - 1 830,47 €.
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
321 – Dodávatelia
326 – Nevyfakturované dodávky
331 – Záväzky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociál. zabezpečenia
342 – Ostatné priame dane
379 – Iné záväzky
Spolu

Krátkodobé záväzky
321-Dodávatelia
326-Nevyfakturované dodávky
379-Iné záväzky
331-Zamestnanci
336-Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
342-Ostatné priame dane
Spolu

skutočnosť
k 31.12.2014
a
17 097,94
2 012,54
107 952,24
72 742,59
12 674,02
664,45
213 143,78

skutočnosť
k 31.12.2015
b
14 278,41
64,25
725,15
119 183,42
81 084,40
14 861,22
230 196,85

Stav k 31.12.2015
v EUR
14 278,41
64,25
725,15
119 183,42
81 084,40
14 861,22
230 196,85

index rastu
b/a
0,84
0,03
0,01
1,64
6,40
22,37
1,08

z toho:
po lehote splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené krátkodobé záväzky po lehote splatnosti.

6.8 Finančný majetok
v EUR

Finančné účty
211 - Pokladnica
213 - Ceniny
221 – Bankové účty spolu
z toho:
bežný účet – depozitný
bežný účet – účet sociálneho fondu
261 – Peniaze na ceste
Spolu

Stav k 31.12.2015
0
75,20
222 948,24
219 488,91
3 459,33
0
223 023,44
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6.9 Inventarizácia
6.9.1

Vyhodnotenie prípravy a priebehu inventarizácie
majetku a záväzkov

Hlavná inventarizačná komisia, ktorá bola menovaná riaditeľom HZS dňa 26.10.2015, 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 2015, 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. 27 (č.
34/2015) zo dňa 26.10.2015 a podľa časového harmonogramu inventarizácie pre rok 2015.
Zodpovední zamestnanci, ktorým boli zverené hodnoty a sú povinní ich vyúčtovať, majú uzatvorené
dohody o hmotnej zodpovednosti.
Riadna inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná podľa
zákona § 6 a §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa
Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 77 zo dňa 16. júna 2015 o vykonaní inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 2015 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 31.10.2015
s tým, že stav majetku bol upravený o prírastky a úbytky za obdobie od ukončenia inventúry do
31.12.2015.
Inventarizácia majetku prebiehala podľa časového harmonogramu.
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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 31.12.2015

STRANA AKTÍV

A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14

15
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPOLU MAJETOK
NEOBEŽNÝ MAJETOK
SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Drobný dlhodobý nehmotný
majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok
Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok
Oprávky k aktivovaným
nákladom na vývoj
Oprávky k softvéru
Oprávky k oceniteľným právam
Oprávky k drobnému
dlhodobému nehmotnému
majetku
Oprávky k ostatnému
dlhodobému nehmotnému
majetku
Opravná položka k dlhodobému
nehmotnému majetku
Opravná položka
k nedokončenému dlhodobému
nehmotnému majetku
Opravná položka
k poskytnutým preddavkom
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Predmety z drahých kovov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky

Číslo
účtu

012
013
014
018

Stav
z účtovnej
evidencie k dátumu
začatia inventúry
doplnený o prírastky
a úbytky
k 31.12.2015

Skutočný stav
zistený pri
inventarizácii

Rozdiel
+
prebytok
schodok

Stav účtu po
zaúčtovaní
inventarizačných
rozdielov

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

3 840 612,43

3 840 612,43

0,00

3 449 417,47
12 596,80

3 449 417,47
12 596,80

0,00
0,00

69 074,80

69 074,80

0,00

-56 478,00

-56 478,00

0,00

3 436 820, 67
220 326,90

3 436 820, 67
220 326,90

0,00
0,00

2 939 114,22
1 075 354,38

2 939 114,22
1 075 354,38

0,00

019
041
051
072
073
074
078

079

091
093

095

031
032
033
021
022
023

3 091 706,65

3 091 706,65

0,00
0,00
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
A.III.
A.III.1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.

Pestovateľské celky trvalých
porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Drobný dlhodobý hmotný
majetok
Ostatný dlhodobý hmotný
majetok
Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným
hnuteľným veciam a súborom
hnuteľných vecí
Oprávky k dopravným
prostriedkom
Oprávky k pestovateľským
celkom trvalých porastov
Oprávky k základnému stádu
a ťažným zvieratám
Oprávky k drobnému
dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnému
dlhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlhodobému
hmotnému majetku
Opravná položka
k nedokončenému dlhodobému
hmotnému majetku
Opravná položka
k poskytnutým preddavkom
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere
a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke
Podielové cenné papiere
a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
Realizovateľné cenné papiere
Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti
Pôžičky účtovnej jednotke
v konsolidovanom celku
Ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný
majetok
Obstaranie dlhodobého
finančného majetku
Opravná položka k dlhodobému
finančnému majetku
OBEŽNÝ MAJETOK
SPOLU
Zásoby
Materiál na sklade
Nedokončená výroba
Výrobky
Zvieratá

025
026
028

14 264,91

14 264,91

0,00

23 016,32

23 016,32

0,00

081
082

- 863 280,69
- 650 922,31

- 863 280,69
- 650 922,31

0,00
0,00

083

- 2 398 494,80

- 2 398 494,80

0,00

- 14 264,91

- 14 264,91

0,00

0,00

0,00

0,00

377 070,81
69 642,62
64 438,92

377 070,81
69 642,62
64 438,92

0,00
0,00
0,00

5 203,70

5 203,70

0,00

029
042
052

085
086
088
089
092
094

095

061

062

063
065
066
067
069
043
096

112
121
123
124

122

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
B.II.
B.II.1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.

Tovar na sklade a v predajniach
Materiál na ceste
Polotovary vlastnej
výroby
Tovar na ceste
Opravná položka k materiálu
Opravná položka
k nedokončenej výrobe
Opravná položka k polotovarom
vlastnej výroby
Opravná položka k výrobkom
Opravná položka k zvieratám
Opravná položka k tovaru
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Zúčtovanie odvodov príjmov
rozpočtových organizácií do
rozpočtu zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov štátneho
rozpočtu
Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce a vyššieho územného
celku
Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku
Ostatné zúčtovanie rozpočtu
obce a vyššieho územného
celku
Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu iným
subjektom
Zúčtovanie transferov medzi
subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Odberatelia
Zmenky na inkaso
Pohľadávky za eskontované
cenné papiere
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči združeniu
Pohľadávky a záväzky
z pevných termínových operácií
Pohľadávky z nájmu
Pohľadávky z vydaných
dlhopisov
Nakúpené opcie
Iné pohľadávky
Opravná položka k
pohľadávkam
Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia
Zmenky na inkaso
Pohľadávky za eskontované
cenné papiere

132
119
122
139
191
192
193
194
195
196
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 404,75

84 404,75

0,00

351

353
355

356

357

358

359

311
312
313
315
335
369
373
374
375
376
378
391

311
312
313
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
B.V.
B.V.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových
rozpočtových príjmov
Pohľadávky z daňových
a colných rozpočtových príjmov
Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí a vyšších
územných celkov
a rozpočtových organizácií
zriadených obcou a vyšším
územným celkom
Pohľadávky z daňových
príjmov obcí a vyšších
územných celkov
Pohľadávky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi
sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia*
Daň z príjmov*
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty*
Ostatné dane a poplatky
Pohľadávky voči
združeniu
Pohľadávky a záväzky
z pevných termínových operácií
Pohľadávky z nájmu
Pohľadávky z vydaných
dlhopisov
Nakúpené opcie
Iné pohľadávky
Spojovací účet pri združení
Zúčtovanie s Európskymi
spoločenstvami
Transfery a ostatné zúčtovanie
so subjektmi mimo verejnej
správy
Opravná položka
k pohľadávkam
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty ( 221 +/–261 )
Účty v bankách s dobou
viazanosti dlhšou ako jeden rok
Výdavkový rozpočtový účet
Príjmový rozpočtový účet
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

314

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

253

315
316

83 297,40

83 297,40

0,00

2 407,92

2 407,92

0,00

130,14

130,14

0,00

- 1 430,71

- 1 430,71

0,00

223 023,44

223 023,44

0,00

75,20
222 948,24

75,20
222 948,24

0,00
0,00

317
318

319

335
336

341
342
343
345
369
373
374
375
376
378
396
371
372

391

211
213
221
222
223
251

256
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10.
11.
12.
13.

B.VI.
B.VI.1.

2.

3.

4.

5.
6.

B.VII.
B.VII.1.

2.

3.

4.

5.
6.

C.
C.1.
2.
3.
D.

E.

Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Obstaranie krátkodobého
finančného majetku
Účty štátnej pokladnice
(účtovná skupina 28)
Opravné položky ku
krátkodobému finančnému
majetku
Poskytnuté návratné
finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci subjektom v rámci
konsolidovaného celku
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným subjektom
verejnej správy
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci podnikateľským
subjektom
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným
organizáciám
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci fyzickým osobám
Opravné položky ku
krátkodobému finančnému
majetku
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci subjektom v rámci
konsolidovaného celku
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným subjektom
verejnej správy
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci podnikateľským
subjektom
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným
organizáciám
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci fyzickým osobám
Opravné položky ku
krátkodobému finančnému
majetku
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Náklady budúcich období
Komplexné náklady
budúcich období
Príjmy budúcich období
VZŤAHY K ÚČTOM
KLIENTOV ŠTÁTNEJ
POKLADNICE
( účtovná skupina 20 )
A iné účty v prípade zmien
v účtovníctve

257
259

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 124,15
14 124,15

14 124,15
14 124,15

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271

272

274

275

277
291

271

272

274

275

277
291

381
382
385
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STRANA PASÍV

A.
A.I.
A.I.1.

2.
A.II.
A.II.1.
2.
A.III.
A.III.1.

2.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
B.II.
B.II.1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.

VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Oceňovacie rozdiely
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov ( +/– )
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín ( +/– )
Fondy
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Výsledok hospodárenia
( +/– )
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
( +/– )
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
ZÁVÄZKY
Rezervy
Rezervy zákonné dlhodobé
Ostatné rezervy
Rezervy zákonné krátkodobé
Ostatné krátkodobé rezervy
Krátkodobé rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Zúčtovanie odvodov príjmov
rozpočtových organizácií do
rozpočtu zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov štátneho
rozpočtu
Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce a vyššieho územného
celku
Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku
Ostatné zúčtovanie rozpočtu
obce a vyššieho územného
celku
Zúčtovanie transferov zo
štátneho rozpočtu iným
subjektom
Zúčtovanie transferov medzi
subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu

3 840 612,43
178 977,39
0,00

3 840 612,43
178 977,39
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

178 977,39

178 977,39

0,00

187 685,74

187 685,74

0,00

- 8 708,35

- 8 708,35

0,00

3 635 904,39
66 380,67

3 635 904,39
66 380,67

0,00
0,00

51 145,18

51 145,18

15 235,49

15 235,49

3 334 821,16

3 334 821,16

82 919,92

82 919,92

414

415

421
427

428

451
459
323,
451
323,
459
323

0,00

0,00
0,00

351
353

3 251 901,24

3 251 901,24

0,00

4 505,71

4 505,71

0,00

4 505,71

4 505,71

0,00

355

356

357

358

359

479
475
478
472
474
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23
B.V.
B.V.1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dlhodobé nevyfakturované
dodávky
Pohľadávky a záväzky
z pevných termínových
operácií
Predané opcie
Iné záväzky
Vydané dlhopisy
dlhodobé (473) – (255)
Vydané dlhopisy
Vlastné dlhopisy
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Zmenky na úhradu
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Záväzky z nájmu
Pohľadávky a záväzky
z pevných termínových operácií
Predané opcie
Iné záväzky
Záväzky z upísaných
nesplatených cenných papierov
a vkladov
Záväzky voči združeniu
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči
zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi
sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia*
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty*
Ostatné dane a poplatky
Zúčtovanie s Európskymi
spoločenstvami
Transfery a ostatné
zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy
Dlhodobé prijaté
preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
(461, 221, 231, 232)
Vydané dlhopisy
krátkodobé (473,241) - (255)
Ostatné krátkodobé
finančné výpomoci
Prijaté návratné finančné
výpomoci od subjektov verejnej
správy dlhodobé
Prijaté návratné finančné

476
373

377
379

473
255
230 196,85
14 278,41

230 196,85
14 278,41

0,00
0,00

64,25

64,25

0,00

377
379
367

725,15

725,15

0,00

368
331
333

119 183,42

119 183,42

336

81 084,40

81 084,40

0,00

14 861,22

14 861,22

0,00

0,00

0,00

0,00

321
322
324
325
326
474
373

341
342
343
345
371
372

475
478
479
461

249
273

273
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
C.
C.1.
2.
D.

E.

výpomoci od subjektov verejnej
správy krátkodobé
Bankové účty
Krátkodobé bankové úvery
Eskontné úvery
Vydané krátkodobé dlhopisy
Vlastné dlhopisy
Vydané dlhopisy
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VZŤAHY K ÚČTOM
KLIENTOV ŠTÁTNEJ
POKLADNICE (účtovná
skupina 20)
A iné účty v prípade
zmien v účtovníctve

podsúvahové účty

cudzí majetok mimo kapitoly
cudzí majetok v rámci kapitoly
knižničný fond
odpis pohľadávok mimo verejnú správu

221
231
232
241
255
473
383
384

25 730,65
92,62
25 638,03

25 730,65
92,62
25 638,03

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

stav
z účtovnej
evidencie
v EUR
12 068,19
65 626,30
5 696,77
28 605,51

číslo
účtu
781.001
781.002
781.005
783.002

skutočný stav
zistený
pri inventarizácii
v EUR
12 068,19
65 626,30
5 696,77
28 605,51

rozdiel
stav účtu
prebytok (+)
po zaúčtovaní
schodok (-)
inv. rozdielov
v EUR
v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00

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 nebol zistený prebytočný majetok:
a) prebytočný hnuteľný majetok
por.
čís.

komoditná
skupina

označenie majetku
a jeho identifikačné údaje

počet
v JM

obstarávacia
cena v EUR

zostatková
cena v EUR

obstarávacia
cena v EUR

zostatková
cena v EUR

poznámka

----------------------Celkom prebytočný hnuteľný majetok 0,00 €.
b) prebytočný nehnuteľný majetok
por.
čís.

komoditná
skupina

označenie majetku
a jeho identifikačné údaje

počet
v JM

poznámka

----------------------Celkom prebytočný nehnuteľný majetok 0,00 €.
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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

obstarávacia
cena v EUR
12 546,32

dôvod nezaradenia do
majetku
investičná akcia nie je ukončená

5 520,00

investičná akcia nie je ukončená

4 950,00

investičná akcia nie je ukončená

----------------------------

nedokončené investície hmotný majetok – účet 042
por.
čís.
1.

komoditná
skupina
01

2.

01

3.

04

názov investičnej akcie a jej identifikačné
údaje (číslo karty obstarania)
4200000 – Oblastné stredisko Nízke Tatry - Juh,
rekonštrukcia objektu, Bystrá č. 98
4200042 – Záchranná stanica Martinské Hole novostavba
4200083 - Projektová dokumentácia k technickému
riešeniu vozidla a jeho nadstavby pre USAR tím SR

Celkom nedokončené investície hmotný majetok – účet 042: 23 016,32 €.
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-OSNMIVSU-47-19/2014 rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
30.7.2014.
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 rokoch 2014-2015 neboli pre túto investičnú akciu pridelené žiadne rozpočtové
prostriedky.
4200083 – Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla a jeho nadstavby pre USAR
tím SR
Projektová dokumentácia k technickému riešeniu vozidla a jeho nadstavby pre USAR tím Slovenskej
republiky (štúdia realizovateľnosti zásahového motorového vozidla USAR) bola vypracovaná
v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov EÚ pre projekt Operatívny záchranný modul v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia.

129

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
316-Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
335-Pohľadávky voči zamestnancom
378-Iné pohľadávky
Spolu

Riadok
súvahy
066
070
081
060

Stav k 31.12.2015
v EUR
83 297,40
2 407,92
130,14
85 835,46

z toho:
po lehote splatnosti
63 122,44
0,00
130,14
63 252,58

Z celkovej výšky krátkodobých pohľadávok 85 835,46 € evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti
63 252,58 €.
316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
Z celkovej výšky pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov 83 297,40 € evidujeme
pohľadávky po lehote splatnosti 63 122,44 € 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 štyroch prípadoch za školenia 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 štyroch prípadoch za úrok z omeškania
z dôvodu nedodržania lehoty splatnosti faktúr.
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči zamestnancom v celkovej výške 2 407,92 €, z toho v lehote splatnosti vo výške
2 407,92 € 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 - 577,45 € a za
telefónne poplatky za obdobie 12/2015 (zrážka zo služobných príjmov a platov) - 1 830,47 €.
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:
Subjekt

Dôvod pohľadávky
119/2006-záchranná činnosť
118/2008-záchranná činnosť
137/2008-záchranná činnosť
161/2008-záchranná činnosť
184/2008-záchranná činnosť
246/2008-záchranná činnosť

Suma v EUR
3 661,82
106,69
139,22
135,43
80,20
147,02

Dátum
splatnosti
31.7.2006
8.6.2008
11.7.2008
10.8.2008
6.9.2008
10.10.2008

Zodpovednosť
právne odd. HZS
právne odd. HZS
právne odd. HZS
právne odd. HZS
právne odd. HZS
právne odd. HZS
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149/2009-záchranná činnosť
153/2009-záchranná činnosť
179/2009-záchranná činnosť
221/2009-záchranná činnosť
231/2009-záchranná činnosť
232/2009-záchranná činnosť
237/2009-záchranná činnosť
283/2008-záchranná činnosť
284/2008-záchranná činnosť
29/2010-základné školenie lyž.služby
77/2010-záchranná činnosť
78/2010-záchranná činnosť
79/2010-záchranná činnosť
97/2010-asistencia pri šport. podujatí
169/2010-záchranná činnosť
209/2010-záchranná činnosť
213/2010-záchranná činnosť
251/2010-záchranná činnosť
252/2010-záchranná činnosť
9670000013-záchranná činnosť
9670000042-záchranná činnosť
9670000062-lyžiarska služba
9670000106-lyžiarska služba
9670000133-lyžiarska služba
9670000162-záchranná činnosť
9670000180-lyžiarska služba
9670000190-záchranná činnosť
9670000216-záchranná činnosť
9670000275-záchranná činnosť
9670000284-záchranná činnosť
9670000466-záchranná činnosť
9670000482-úrok z omeškania
9670000631-záchranná činnosť
9670000637-úrok z omeškania
9670000792-záchranná činnosť
9670000852-záchranná činnosť
9670000863-záchranná činnosť
9670000894-záchranná činnosť
9670000904-záchranná činnosť
9670000938-záchranná činnosť
9670000989-záchranná činnosť
9670001013-záchranná činnosť
9670001015-záchranná činnosť
9670001118-záchranná činnosť
9670001252-záchranná činnosť
9670001253-záchranná činnosť
9670001295-záchranná činnosť
9670001332-záchranná činnosť
9670001433-záchranná činnosť
9670001496-záchranná činnosť
9670001508-záchranná činnosť

80,58 23.7.2009 právne odd. HZS
1 365,99 29.7.2009 právne odd. HZS
382,32
3.9.2009 právne odd. HZS
266,18 24.9.2009 právne odd. HZS
269,39 30.9.2009 právne odd. HZS
269,39 30.9.2009 právne odd. HZS
161,81 4.10.2009 právne odd. HZS
76,41
2.4.2010 právne odd. HZS
76,41
2.4.2010 právne odd. HZS
260,34 21.1.2010 zmluvný právnik
1 575,86 29.4.2010 právne odd. HZS
1 575,86 29.4.2010 právne odd. HZS
1 575,86 29.4.2010 právne odd. HZS
380,02 22.4.2010 zmluvný právnik
235,69
1.9.2010 právne odd. HZS
1 696,33
4.8.2010 právne odd. HZS
226,34 10.8.2010 právne odd. HZS
433,87
3.9.2010 právne odd. HZS
433,87
3.9.2010 právne odd. HZS
11 790,29 25.9.2010 zmluvný právnik
333,02 14.1.2011 právne odd. HZS
79,67 19.1.2011 zmluvný právnik
219,09 17.2.2011 zmluvný právnik
328,62 28.3.2011 zmluvný právnik
232,75 16.4.2011 právne odd. HZS
94,60 19.4.2011 zmluvný právnik
800,84 11.5.2011 právne odd. HZS
263,11 29.6.2011 právne odd. HZS
345,91
9.9.2011 právne odd. HZS
267,36 10.9.2011 právne odd. HZS
149,21 18.2.2012 právne odd. HZS
130,14 21.10.2012 právne odd. HZS
71,53 19.4.2012 právne odd. HZS
39,09
1.5.2013 právne odd. HZS
316,60 19.7.2012 právne odd. HZS
164,66
1.9.2012 právne odd. HZS
228,65
5.9.2012 právne odd. HZS
131,33 7.10.2012 zmluvný právnik
3 982,76 7.10.2012 zmluvný právnik
209,91 11.10.2012 zmluvný právnik
568,71 9.11.2012 právne odd. HZS
175,30 8.12.2012 právne odd. HZS
187,61 8.12.2012 právne odd. HZS
249,28 27.2.2013 zmluvný právnik
306,05
9.5.2013 právne odd. HZS
306,05
9.5.2013 právne odd. HZS
194,66
2.6.2013 zmluvný právnik
113,75
8.8.2013 právne odd. HZS
92,54 26.9.2013 právne odd. HZS
533,94 24.10.2013 zmluvný právnik
409,92 1.11.2013 právne odd. HZS
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9670001540-záchranná činnosť
9670001584-záchranná činnosť
9670001601-záchranná činnosť
9670001784-záchranná činnosť (let.)
9670001785-záchranná činnosť (let.)
9670001759-lyžiarska služba
9670001795-záchranná činnosť
9670001823-úroky z omeškania
9670001888-záchranná činnosť
9670001927-záchranná činnosť
9670002148-záchranná činnosť
9670002260-záchranná činnosť
9670002286-záchranná činnosť
9670002329-záchranná činnosť
9670002385-záchranná činnosť
9670002386-záchranná činnosť
9670002406-záchranná činnosť
9670002426-záchranná činnosť
9670002428-záchranná činnosť
9670002670-úrok z omeškania
9670002451-záchranná činnosť
9670002527-záchranná činnosť
9670002505-záchranná činnosť
9670002516-záchranná činnosť
9670002533-záchranná činnosť
9670002534-záchranná činnosť
9670002536-záchranná činnosť
9670002547-záchranná činnosť
9670002554-záchranná činnosť
9670002556-záchranná činnosť
9670002580-záchranná činnosť (let.)
9670002596-záchranná činnosť
9670002597-záchranná činnosť
9670002599-záchranná činnosť
9670002602-záchranná činnosť
9670002603-záchranná činnosť
9670002609-záchranná činnosť
9670002614-záchranná činnosť
9670002615-záchranná činnosť
9670002634-záchranná činnosť
9670002635-záchranná činnosť
9670002639-záchranná činnosť
9670002640-záchranná činnosť
9670002654-záchranná činnosť (let.)
9670002682-školenie
9670002684-školenie
9670002690-školenie
Celkom

1 138,26
346,16
759,25
1 108,56
1 108,57
685,72
114,73
60,02
3 639,23
185,17
420,30
92,68
60,35
244,65
356,65
356,65
263,09
116,62
850,77
69,47
120,70
237,98
359,59
231,66
8,50
8,50
62,32
375,78
89,92
207,30
2 987,28
45,34
45,34
45,34
45,34
45,34
509,17
387,78
580,63
925,95
925,95
202,30
202,30
3 398,87
102,78
84,09
109,78
63 252,58

4.12.2013
12.1.2014
8.2.2014
9.4.2014
9.4.2014
17.4.2014
22.5.2014
19.6.2014
10.7.2014
30.8.2014
6.2.2015
22.3.2015
15.4.2015
8.5.2015
21.6.2015
21.6.2015
1.8.2015
8.8.2015
9.8.2015
22.12.2015
26.8.2015
20.9.2015
17.9.2015
18.9.2015
25.8.2015
25.8.2015
24.9.2015
3.10.2015
7.9.2015
7.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
24.10.2015
24.10.2015
24.10.2015
24.10.2015
29.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
6.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
29.12.2015

zmluvný právnik
právne odd. HZS
právne odd. HZS
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
odb.ref.pre fakturáciu
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
zmluvný právnik
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
zmluvný právnik
zmluvný právnik
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu
odb.ref.pre fakturáciu

Celkom pohľadávky po lehote splatnosti 63 252,58 €.
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6.9.2.8 Záväzky po lehote splatnosti
Riadok
súvahy
152
156
160
163
165
167
151

Krátkodobé záväzky
321-Dodávatelia
326-Nevyfakturované dodávky
379-Iné záväzky
331-Zamestnanci
336-Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
342-Ostatné priame dane
Spolu

Stav k 31.12.2015
v EUR
14 278,41
64,25
725,15
119 183,42
81 084,40
14 861,22
230 196,85

z toho:
po lehote splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené nasledovné krátkodobé záväzky po lehote
splatnosti:
Subjekt

Dôvod záväzku
--------------------------------Celkom

Suma v EUR

Dátum
splatnosti

Zodpovednosť

0,00

Celkom záväzky po lehote splatnosti 0,00 €.

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 1 430,71 €.
Opravné položky boli vytvorené k dvom pohľadávkam, kde je predpoklad, že nebudú v rámci
exekučného konania vymožené pre nemajetnosť dlžníka. Na základe návrhu exekútora a škodovej
komisie riaditeľ Horskej záchrannej služby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky
štátu z dôvodu, že ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok by bolo neúspešné pre zlé ekonomické
pomery dlžníka a zároveň bolo požiadané o zastavenie exekučného konania. Pohľadávky budú
odpísané z účtovnej evidencie až po vydaní súdneho rozhodnutia. V jednom prípade bola vytvorená
opravná položka k pohľadávke, kde vznikol pri prepočte na menu Euro kurzový rozdiel.
V priebehu roka bola vytvorená jedna opravná položka vo výške 260,34 €, a to v prípade rozhodnutia
riaditeľa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu a žiadosti o zastavenie exekučného
konania. Zrušené boli opravné položky v celkovej výške 28 605,49 € k pohľadávkam, ktoré boli
odpísané do nákladov na základe rozhodnutia riaditeľa v tých prípadoch, keď postihnutí zahynuli.
Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom zmluvného externého právnika nebolo úspešné, nebolo
možné použiť inštitút trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu vzhľadom na skutočnosť, že
dlžníci zahynuli a zároveň došlo k premlčaniu pohľadávok.
2. Na nevyfakturované služby a spotrebované energie, ktoré nemajú vymedzenú presnú výšku boli za
hodnotené obdobie vytvorené ostatné krátkodobé rezervy v celkovej výške 12 985,49 € (odber
elektrickej energie, odber studenej vody a stočné, právne služby). Na prebiehajúce súdne konanie
(HZS ako žalovaná) bola vytvorená dlhodobá rezerva za sledované obdobie vo výške 13 257,72 €.
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
vonkajšie senzorové osvetlenie
Oblastné stredisko Vysoké Tatry – objekt Heliport
objekt v správe HZS
priestory uzamknuté po odchode zamestnancov
objekt je občasne užívaný
Oblastné stredisko Vysoké Tatry – záchranná stanica v Lesnici (Pieniny)
objekt v správe HZS
priestory uzamknuté po odchode zamestnancov
Oblastné stredisko Nízke Tatry – objekt v Jasnej - Otupnom
objekt v nájme
zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu
časť objektu zabezpečená mrežami a senzorovým osvetlením
Oblastné stredisko Nízke Tatry - dom HZS Bystrá
objekt 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 Nízke Tatry – prenosné obytné kontajnery - ošetrovne Biela Púť, Lúčky
v lokalitách Demänovská Dolina a na Srdiečku
objekty v správe HZS
priestory uzamknuté po odchode zamestnancov
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
zabezpečenie objektu 24 hodín stálou pohotovostnou službou na dispečingu
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
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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 pre služobné motorové vozidlo HZS
pred parkoviskom je zriadená rampa
uzamknuté po odchode zamestnancov
Oblastné stredisko Veľká Fatra – dom HZS Donovaly
objekt v správe HZS
zabezpečenie objektu stálou pohotovostnou službou na dispečingu
na dverách a oknách sú mreže
Oblastné stredisko 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 prízemia 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
objekt je vybavený alarmom prepojeným s Policajným zborom v Spišskej Novej Vsi
Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko – objekt v Liptovskom Hrádku
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 2016.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe Horskej záchrannej služby je poistený v poisťovni UNION.
Súbor budov a stavieb je poistený proti škodám spôsobenými živelnými rizikami, pre prípad odcudzenia
stavebných súčastí, pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení a pre prípad vandalizmu.
Súbor hnuteľných vecí (energetické a hnacie stroje, pracovné stroje a zariadenia, prístroje a zvláštne
technické zariadenia, ostatné zariadenia - inventár, drobný dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný
majetok) je poistený pre prípad škody spôsobenej živelnou udalosťou a pre prípad odcudzenia
stavebných súčastí. 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.
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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.

Postúpiť pohľadávky písomnou formou Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava podľa § 22 zákona
č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 2 871,47 € (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 1 446,57 € (faktúra č. 153/2009)
- 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. 77/2010)
- 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 333,02 € (faktúra č. 9670000042)
- 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 130,14 € (faktúra č. 9670000482)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 71,53 € (faktúra č. 967000631)
- pohľadávka za úrok z omeškania vo výške 39,09 € (faktúra č. 9670000637)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 316,60 € (faktúra č. 967000792)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 164,66 € (faktúra č. 9670000852)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 228,65 € (faktúra č. 967000863)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 568,71 € (faktúra č. 967000989)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 175,30 € (faktúra č. 967001013)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 187,61 € (faktúra č. 967001015)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 306,05 € (faktúra č. 967001252)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 306,05 € (faktúra č. 967001253)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 113,75 € (faktúra č. 967001332)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 92,54 € (faktúra č. 967001433)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 409,92 € (faktúra č. 967001508)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 346,16 € (faktúra č. 967001584)

136

- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 759,25 € (faktúra č. 967001601)
Zodpovedný: právne oddelenie HZS
3.

Požiadať o zastavenie exekučného konania na základe rozhodnutia riaditeľa HZS o trvalom upustení
od vymáhania pohľadávky štátu od dlžníka:
- pohľadávka za školenie lyžiarskej služby vo výške 260,34 € (faktúra č. 29/2010)

4.

Na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vyzvať dlžníkov k úhrade, v opačnom prípade
postúpiť pohľadávku právnemu oddeleniu HZS:
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 131,33 € (faktúra č. 9670000894)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 114,73 € (faktúra č. 9670001795)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 356,65 € (faktúra č. 9670002385)
Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik

5.

Na základe právoplatného platobného rozkazu vyzvať dlžníka k úhrade, v opačnom prípade podať
návrh na exekučné konanie:
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 356,65 € (faktúra č. 9670002385)
Zodpovedný: ekonomické oddelenie – zmluvný právnik

6.

Postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb:
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 850,77 € (faktúra č. 9670002428)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 359,59 € (faktúra č. 9670002505)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 231,66 € (faktúra č. 9670002516)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 8,50 € (faktúra č. 9670002533)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 8,50 € (faktúra č. 9670002534)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 62,32 € (faktúra č. 9670002536)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 375,78 € (faktúra č. 9670002547)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 207,30 € (faktúra č. 9670002556)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 45,34 € (faktúra č. 9670002596)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 45,34 € (faktúra č. 9670002597)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 45,34 € (faktúra č. 9670002599)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 45,34 € (faktúra č. 9670002602)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 45,34 € (faktúra č. 9670002603)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 509,17 € (faktúra č. 9670002609)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 387,78 € (faktúra č. 9670002614)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 580,63 € (faktúra č. 9670002615)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 925,95 € (faktúra č. 9670002634)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 925,95 € (faktúra č. 9670002635)
Zodpovedný: ekonomické oddelenie - odborný referent pre fakturáciu

7.

Vyzvať dlžníkov k úhrade:
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 202,30 € (faktúra č. 9670002639)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 202,30 € (faktúra č. 9670002640)
- pohľadávka za refakturáciu leteckej techniky vo výške 3 398,87 € (faktúra č. 9670002654)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 102,78 € (faktúra č. 9670002682)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 84,09 € (faktúra č. 9670002684)
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 109,78 € (faktúra č. 9670002690)
Zodpovedný: ekonomické oddelenie - odborný referent pre fakturáciu
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6.10

Záver

V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 nám boli listami č.p.
SE-ORF1-2014/000286-016 zo dňa 29.4.2014 a č.p. SSMP-ORMP-2014/000279-001 zo dňa 30.4.2014
oznámené limity návrhu rozpočtu príjmov a bežných výdavkov, limity počtu zamestnancov a rozpočtu
finančných prostriedkov pre kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a 620 – Poistné
a príspevok do poisťovní.
Limit príjmov bol pre rok 2015 na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2014. Stanovený limit pre
kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS bol zvýšený o 1,6 % a limit
pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme o 2,7 %. Limit pre kategóriu 620 – Poistné
a príspevok do poisťovní bol zvýšený o 1,7 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2014. Limity
pre kategórie 630 – Tovary a služby a 640 – Bežné transfery boli zvýšené o 16,1 %, ale aj napriek tomu
celkové zníženie rozpočtovaných výdavkov v týchto kategóriách oproti schválenému rozpočtu v roku
2009 predstavuje 8,6 %. Pre kapitálové výdavky limit nebol stanovený.
Listom č. p. SE-ORF1-2015/000256-005 zo dňa 12.1.2015 bol určený pre rozpočtovú organizáciu
HZS Vysoké Tatry rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 pre príjmy, výdavky
(kategórie 630 – tovary a služby, 640 – bežné transfery a 700 – kapitálové výdavky) a výdavky na
reprezentačné účely. Listom č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-001 zo dňa 9.1.2015 bol určený rozpis
rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2015 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.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o schválenom rozpočte výdavkov a príjmov v rokoch
2009 až 2014 v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2015.
v EUR
Ukazovateľ
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:
610 - mzdy,platy, služ. príjmy,OOV
z toho: - príslušníci HZS
- verejná služba
620 - poistné a príspevky do poisť.
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
Kapitálové výdavky celkom (710)

2009
rozpočet
schválený
a
132 776
2 733 736
2 667 348

2010
rozpočet
schválený
b
140 000
2 755 868
2 755 868

2011
rozpočet
schválený
c
170 000
2 727 283
2 727 283

2012
rozpočet
schválený
d
194 250
2 696 619
2 696 619

2013
rozpočet
schválený
e
194 250
2 760 905
2 760 905

2014
schválený
rozpočet
f
194 250
2 846 467
2 846 467

zvýš. +
zníž. –
%
f/e
0,0%

2015
schválený
rozpočet
g
194 250
2 995 012
2 995 012

zvýš. +
zníž. –
%
g/f
0,0%

1 332 955
1 268 539
64 416
444 963
885 812
3 618

1 553 306
1 486 388
66 918
516 869
681 415
4 278

1 579 538
1 518 710
60 828
525 471
613 274
9 000

1 579 538
1 518 710
60 828
525 471
582 610
9 000

1 576 497
1 518 710
57 787
524 408
650 000
10 000

1 576 497
1 518 710
57 787
569 970
687 000
13 000

0,0%
0,0%
0,0%
8,7%
5,7%
30,0%

1 602 609
1 543 286
59 323
579 403
796 145
16 855

1,7%
1,6%
2,7%
1,7%
15,9%
29,7%

66 388

0

0

0

0

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 2015 pre
príslušníkov HZS vyšší o 1,6 % a pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme je vyšší
o 2,7 %.
Schválený rozpočet platových prostriedkov pre príslušníkov HZS nepostačoval. Rozpočtovými
opatreniami vykonanými Sekciou systemizácie a mzdovej politiky MV SR boli upravené počty
a finančné prostriedky pre príslušníkov HZS. Bol zohľadnený dopad organizačných zmien realizovaných
v roku 2014, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch rozpočtových prostriedkov na rok 2015,
konkrétne zmeny v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačných opatrení ministra vnútra SR č.
20/2014 s účinnosťou od 1.11.2014 a č. 29/2014 s účinnosťou od 1.1.2015. Ďalej bol zohľadnený dopad
rozpočtových opatrení č. 51/2014 a 152/2014. Rozpočtovým opatrením č. 173/2015 sa upravili počty pre
príslušníkov HZS na základe zmien v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačného opatrenia
ministra vnútra SR č. 22/2015 s účinnosťou od 1.11.2015 a na základe zohľadnenia celkových zmien
„Výkazu plánovaného počtu zamestnancov MV SR z tabuliek zloženia a počtov podľa programovej
štruktúry k 1.11.2015“.
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Vykonanými rozpočtovými opatreniami bol schválený rozpočet v kategórii „610“ pre príslušníkov
HZS upravený tak, aby boli pokryté všetky platové náležitosti podľa zákona č. 315/2001 Z.z.
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015, uzatvorenými
kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 a nariadením vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, boli
zabezpečené aj finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf zamestnancov s účinnosťou
od 1.1.2015 a od 1.7.2015.
Vykonanými rozpočtovými opatreniami bol schválený rozpočet v kategórii 610 pre zamestnancov vo
verejnom záujme upravený tak, aby boli pokryté všetky mzdové náležitosti podľa zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Pre kategóriu 620 – Poistné a príspevky do poisťovní bol alikvotne k schváleným limitom platových
prostriedkov pre príslušníkov HZS a zamestnancov schválený rozpočet na rok 2015 zvýšený o 1,7 %.
V súlade s vykonanými rozpočtovými opatreniami pre kategóriu „610“ bol alikvotne zvýšený aj rozpočet
pre kategóriu „620“.
Rozpočtovým opatrením č. 204/2015 zo dňa 17.12.2015 v nadväznosti na analýzu čerpania
rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v roku 2015 boli viazané
rozpočtové prostriedky vo výške 14 510,00 € a súčasne schválený ich presun do rozpočtovej kategórie
630 – Tovary a služby.
Limit pre kategóriu 630 – Tovary a služby bol pre rok 2015 zvýšený o 15,9 % oproti roku 2014, ale aj
napriek tomu celkové zníženie rozpočtovaných výdavkov v tejto kategórii oproti schválenému rozpočtu
v roku 2009 predstavuje 10,1 %.
Limit pre kategóriu 640 – Bežné transfery bol pre rok 2015 zvýšený o 29,7 % oproti roku 2014.
Po vykonanej analýze čerpania rozpočtových prostriedkov k 30.6.2015 na bežnú prevádzku
a predpokladaného vývoja čerpania do konca roka vznikol v rozpočte Horskej záchrannej služby deficit
vo výške 38 525 €. O uvedenú čiastku bolo potrebné zvýšiť rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 na
dokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb, na ktoré nie sú v schválenom rozpočte zabezpečené
rozpočtové prostriedky.
634002 – doprava - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Schválený rozpočet na tejto podpoložke vo výške 45 000 € bol k 30.6.2015 vyčerpaný takmer na 100
%. Z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov boli opravy služobných motorových vozidiel
dočasne pozastavené.
Zvýšené výdavky na údržbu, opravy a servisné prehliadky služobných motorových vozidiel sú v
dôsledku zastaranosti vozového parku Horskej záchrannej služby. Vek približne u 50 % služobných
motorových vozidiel sa pohybuje medzi rokmi 1997 až 2004 a udržiavanie dobrého technického stavu
vozidiel si vyžaduje zvýšené náklady na servis a opravy. Horská záchranná služba zabezpečuje záchranu
života a zdravia osôb, preto akcieschopnosť služobných motorových vozidiel je prioritou. Zvýšené
výdavky na opravy služobných motorových vozidiel sú v dôsledku opotrebovania jednotlivých dielov
vzhľadom na ich vek, predovšetkým opravy náprav, riadenia, tlmičov, ložísk, systému spojky,
prevodoviek, chladičov, katalyzátorov, bŕzd, čerpadiel a púmp. V druhom polroku bolo potrebné
zabezpečiť aj servisné prehliadky služobných motorových vozidiel a pred zimnou sezónou aj servisné
prehliadky snežných skútrov. Potrebu rozpočtových prostriedkov na tento účel do konca roka sme
predpokladali vo výške cca 30 000 €.
637016 – prídel do sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy HZS pre
rok 2015 je vo výške povinného prídelu 1 % a vo výške ďalšieho prídelu 0,12 %. Rozpočtovým
opatrením č. 5/2015 a č. 6/2015 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2015/000040-002 zo dňa 2.2.2015) bol
zvýšený počet príslušníkov o 5. Vykonanými rozpočtovými opatreniami Sekciou systemizácie a mzdovej
politiky sa zvýšil záväzný limit mzdových prostriedkov pre príslušníkov HZS o 235 693,78 € a pre
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zamestnancov vo verejnom záujme o 1 149,00 €, čím sa zároveň zvýšil aj základ pre výpočet tvorby
sociálneho fondu. V schválenom rozpočte na rok 2015 boli na tento účel zabezpečené rozpočtové
prostriedky len vo výške 17 530 € a plánovaná potreba po vykonaných rozpočtových opatreniach bola
19755 €. Deficit rozpočtových prostriedkov predstavoval 2 225 €.
637014 – stravovanie
V zmysle vyššej Kolektívnej zmluvy pre príslušníkov HZS a zamestnancov sa s účinnosťou od
1.2.2015 zvýšila nominálna hodnota stravovacej poukážky z 3,20 € na 3,30 €, čo predstavuje cenu jedla.
Výška príspevku služobného úradu/zamestnávateľa je 65 % pre príslušníkov HZS a 55 % pre
zamestnancov vo verejnom záujme z ceny jedla stanovenej vo výške 3,30 €. Zároveň personálnym
opatrením ministra vnútra SR č. 20/2014 zo dňa 22.10.2014 došlo k zmene v tabuľke zloženia a počtov
príslušníkov HZS – zvýšenie počtu o 3 príslušníkov v štátnej službe s účinnosťou od 1. 11. 2014 a
personálnym opatrením ministra vnútra SR č. 29/2014 zo dňa 12.12.2014 došlo k zmene v tabuľke
zloženia a počtov príslušníkov HZS – zvýšenie počtu o 2 príslušníkov v štátnej službe s účinnosťou od
1.1.2015. Schválený rozpočet pre rok 2015 predstavoval 63 800 € a plánovaná potreba 66 100 €, čím
vznikol v rozpočte deficit vo výške 2 300 €.
642015 – na nemocenské dávky
Schválený rozpočet na tejto rozpočtovej podpoložke 16 000 € bol za 5 mesiacov vyčerpaný takmer na
80,3 %.
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).
Skutočné výdavky na tento účel za rok 2014 predstavovali 17 319 €. Práceneschopnosť a úrazovosť je
ťažké plánovať, ale z priebežného vývoja čerpania rozpočtových prostriedkov na nemocenské dávky
bolo možné predpokladať, že schválený rozpočet vo výške 16 000 € nebude postačovať. Odhadli sme, že
schválený rozpočet bude potrebné zvýšiť o 4 000 €.
Podľa uvedenej špecifikácie sme listom č.p. HZS-EO-822/2015 zo dňa 4.8.2015 požiadali Odbor
rozpočtu a financovania SE MV SR o zvýšenie limitu bežných výdavkov na rok 2015 o 38 525 € na
dokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb. Vykonanými rozpočtovými opatreniami bol limit
bežných výdavkov zvýšený o 28 525,00 €.
Listom č.p. HZS-EO-1228/2015 zo dňa 3.11.2015 sme opätovne požiadali Odbor rozpočtu
a financovania SE MV SR o zvýšenie limitu bežných výdavkov o 54 800,00 € na financovanie
bežných výdavkov, ktoré neboli v schválenom rozpočte rozpočtované.
633003 – telekomunikačná technika
636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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. Bol vypracovaný projekt a koncepcia novej rádiovej siete HZS, ktorá
by mala poskytovať lepší komfort a nové služby pre koncových užívateľov.
Keďže doposiaľ ešte nebola obstaraná technológia pre novú rádiovú sieť, Horská záchranná služba
prevádzkuje pôvodnú rádiovú sieť, povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení vydané
Telekomunikačným úradom je predĺžené do 31.12.2018.
V súvislosti s blížiacou sa zimnou sezónou a z dôvodu obnovy niektorých zariadení pôvodnej rádiovej
siete je potrebné obstarať náhradné diely a prenajať 20 kusov rádiových staníc s príslušenstvom. Rádiové
stanice, ktoré používa Horská záchranná služba, sa už nevyrábajú a obstaranie nových digitálnych
rádiostaníc by bolo podstatne drahšie (plánovaná je iná technológia, ktorá nepodporuje existujúcu
rádiovú sieť HZS), preto sme navrhli prenájom rádiových staníc s príslušenstvom jednak pre nových
príslušníkov a jednak ako obnovu rádiostaníc navrhnutých na vyradenie.
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V schválenom rozpočte na rok 2015 neboli na tento účel zabezpečené rozpočtové prostriedky,
plánovaná potreba bola 4 600 € na obstaranie náhradných dielov a 5 000 € na prenájom rádiových staníc.
633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Na zabezpečenie kvalitnejšieho a efektívnejšieho výkonu služby v sekciách a útvaroch Ministerstva
vnútra SR, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby boli
Organizačným opatrením ministra vnútra SR č. 22 zo dňa 21.10.2015 vykonané organizačné
a systemizačné zmeny v tabuľke zloženia a počtov - s účinnosťou od 1. novembra 2015 sa zvyšuje počet
príslušníkov HZS o 10.
V súvislosti s uvedeným organizačným opatrením je potrebné pre nových príslušníkov zabezpečiť
aspoň nevyhnutné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky osobného zabezpečenia a pracovné
pomôcky tak, aby mohli v zimnej sezóne vykonávať úlohy vyplývajúce zo zákona.
Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia v plnom rozsahu pre jedného príslušníka –
záchranára podľa stanoveného normatívu sú potrebné rozpočtové prostriedky vo výške 10 075 €, čo pre
10 záchranárov predstavuje čiastku 100 750 €. Pre nových príslušníkov – záchranárov sme zatiaľ
plánovali obstarať len nevyhnutné materiálno-technické vybavenie predovšetkým pre výkon činností
v zimnej sezóne v celkovej výške 27 500 €. Tieto výdavky neboli rozpočtované v schválenom rozpočte
pre rok 2015.
634002 – dopravné - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Listom č.p. HZS-EO-822/2015 sme žiadali o zvýšenie schváleného rozpočtu na údržbu, opravy
a servisné prehliadky služobných motorových vozidiel o 30 000 €. Rozpočtovým opatrením č. 1125/2015
zo dňa 22.10.2015 boli na tento účel určené rozpočtové prostriedky vo výške 20 000 €. Čiastka 10 000 €
zostala nevysporiadaná. Do konca roka bolo potrebné vykonať aj servisné prehliadky pre motorové
štvorkolky, ktoré sú v záručnej dobe. Pri nedodržaní intervalu servisných prehliadok môže záruka
padnúť. Pre vykonanie uvedených servisných prehliadok predpokladáme čiastku 2 400 € až 3 000 €.
Preto sme opätovne žiadali o poskytnutie rozpočtových prostriedkov na údržbu, opravy a servisné
prehliadky služobných motorových vozidiel vo výške 10 000 €.
637005 – špeciálne služby
V súvislosti s novým programovacím obdobím 2014-2020 Horská záchranná služba plánuje čerpať
finančné prostriedky z EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného
programu Výskum a inovácie. Práce súvisiace s projektovým riadením budú vykonávané projektovou
manažérkou na základe zmluvy o poskytovaní služieb, a to konkrétne na zabezpečenie služieb
manažmentu pre 8 pripravovaných projektov vo vyhlásených výzvach príslušnými riadiacimi orgánmi až
do schválenia nenávratných finančných príspevkov.
Predpokladali sme, že výdavky za služby poskytnuté projektovým manažmentom za mesiace október
a november 2015, budú predstavovať 3 200 €.
Uvedené výdavky neboli v schválenom rozpočte pre rok 2015 rozpočtované.
637007 – cestovné náhrady
631001 – cestovné náhrady tuzemské
V procese schvaľovania novely zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe (zákon č.
274/2015 Z.z. s účinnosťou od 15. novembra 2015) vyplynula požiadavka na zabezpečenie školení na
získanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrany na lyžiarskej trati a obnovenie týchto školení pre
dobrovoľných záchranárov. V súvislosti s organizáciou týchto školení je potrebné zabezpečiť rozpočtové
prostriedky na cestovné náhrady pre dobrovoľných záchranárov vo výške 3 700 € a pre inštruktorov
Školiaceho strediska HZS vo výške 800 €.
Uvedené výdavky neboli v schválenom rozpočte pre rok 2015 rozpočtované.
Rozpočtovým opatrením č. 1243/2015 zo dňa 23.11.2015 bol zvýšený limit bežných výdavkov
o 54800,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby na dokrytie výdavkov na
servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov a výdavky s tým spojené; nájomné za prenájom
prevádzkových strojov; špeciálne služby a cestovné náhrady.
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Pre kategóriu 700 - kapitálové výdavky na rok 2015 limit nebol stanovený.
V súvislosti s rozpisom kapitálových výdavkov na rok 2015 sme listom č.p. HZS-EO-1847/2014 zo
dňa 22.12.2014 zaslali na Sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra požiadavky na investičnú výstavbu,
automobilovú techniku, výpočtovú a telekomunikačnú techniku a horskú záchrannú techniku
v celkovej výške 2 996 088,75 €.
V priebehu roka boli vykonané len čiastkové rozpočtové opatrenia na základe našich žiadostí, a to
v celkovej výške 268 465,48 €. Z toho rozpočtové prostriedky s kódom zdroja „111“ vo výške
100 102,67 € boli použité
na obstaranie pozemku, transportných prostriedkov, výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia, obytných kontajnerov – prenosných ošetrovní
a technického zhodnotenia záznamového zariadenia ISURUS. Rozpočtové prostriedky na kapitálové
výdavky z roku 2013 presunuté do rozpočtového roka 2015 s kódom zdroja „131D“ vo výške 167 273,21
€ boli použité na obstaranie prenosných prefabrikovaných garáží, resuscitačnej figuríny, transportných
prostriedkov, výstavbu automatických meteorologických staníc (stožiare a technológia), na projektovú
dokumentáciu k technickému riešeniu vozidla a jeho nadstavby pre USAR tím SR, na dofinancovanie
investičných akcií „Dom HZS Donovaly – rekonštrukcia a prístavba“ a „Heliport Starý Smokovec –
rekonštrukcia a prístavba“. Refundované rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky v súvislosti
s implementáciou projektov v rámci Regionálneho operačného programu s kódmi zdroja „13S1“
a „13S2“ vo výške 1 089,60 € boli použité na dofinancovanie výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
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 dodržané Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v oblasti stravovania a tvorby
sociálneho fondu.
Zákonom č. 274/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 15.11.2015 mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z.
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Uvedená novela doplnila § 11 novým
odsekom, a to, že príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská
služba použiť v súlade s osobitným predpisom (§23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom
znení) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a materiálno-technické
vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby. Touto legislatívnou
zmenou sa zabezpečili finančné prostriedky na plnenie úloh HZS vyplývajúcich zo zákona, a to
zabezpečiť zmluvným dobrovoľným záchranárom odbornú spôsobilosť a materiálno-technické
vybavenie.
Deficit rozpočtových prostriedkov na bežnú prevádzku a na vybavenie súčasného počtu
profesionálnych záchranárov HZS ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, na
vybavenie pohotovostných skladov jednotlivých oblastných stredísk a na záchranársku techniku 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 2015 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), objekt k pristávacej ploche - heliport v Starom Smokovci, objekt na
v Pieninách - Lesnica,
 Oblastné stredisko Nízke Tatry: objekt v Bystrej a záchranná stanica na Srdiečku (objekty
v nájme), prenosné obytné kontajnery v lyžiarskych strediskách na Bielej púti a Lúčkach,
 Oblastné stredisko Nízke Tatry: objekt v Jasnej - Otupnom (objekt v nájme od 06/2015),
 Oblastné stredisko Západné Tatry: objekt v Žiarskej doline (objekt v nájme) a v Zverovke
(objekt v správe HZS), prenosný obytný kontajner v lyžiarskom stredisku Spálená,
 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), prenosný obytný kontajner v lyžiarskom stredisku na
Novej holi,
 Oblastné stredisko Slovenský raj: objekt v Čingove (objekt v správe HZS),
 Stredisko lavínovej prevencie: kancelárske a prevádzkové priestory v objekte v Liptovskom
Hrádku (objekt v správe HZS),
 Školiace stredisko: kancelárske a prevádzkové priestory v objekte 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 - Otupnom a v Bystrej,
 Oblastné stredisko Západné Tatry – objekty v Žiarskej doline a na Zverovke,
 Oblastné stredisko Malá Fatra - objekt v Terchovej - Štefanovej,
 Oblastné stredisko Veľká Fatra – objekt na Donovaloch,
 Oblastné stredisko Slovenský raj – objekt v Čingove,
 Stredisko lavínovej prevencie - kancelárske priestory v objekte HZS v Liptovskom Hrádku,
 Školiace stredisko - kancelárske priestory 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
vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so
zobrazovacími jednotkami.
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V roku 2015 boli doplnené do lyžiarskych stredísk na Bielej púti, Lúčkach a na Srdiečku v Nízkych
Tatrách, do lyžiarskeho strediska Spálená v Západných Tatrách a do lyžiarskeho strediska na Novej holi
vo Veľkej Fatre prenosné obytné kontajnery, čím sa zabezpečil efektívnejší výkon záchrannej činnosti na
lyžiarskych tratiach pri poskytovaní prvej pomoci osobám v horských oblastiach.

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.
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
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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, regulačná stanica plynu),
retranslačná stanica - oblastné stredisko Vysoké Tatry (Lomnický štít),
Záchranná stanica Srdiečko – oblastné stredisko Nízke Tatry (bleskozvod a pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
objekt v Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt v Bystrej – oblastné stredisko Nízke Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt v Liptovskom Hrádku (elektrických zariadení regulačnej stanice plynu, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
objekt na Donovaloch, garáž – oblastné stredisko Veľká Fatra pracovné stroje, spotrebiče
a náradie),
záchranná stanica na Martinských Holiach – oblastné stredisko Veľká Fatra (bleskozvod a
pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt na Zverovke, garáže – oblastné stredisko Západné Tatry (objekt, bleskozvod a pracovné
stroje, spotrebiče a náradie, prípojková skriňa NN),
objekt v Žiari – oblastné stredisko Západné Tatry (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
objekt vo Vrátnej-Štefanovej – oblastné stredisko Malá Fatra (prípojková skriňa SR1 NN, objekt,
R1.1NP, R2.2NP, bleskozvod, pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Paseky – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvod, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Príslop – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvod, pracovné stroje,
spotrebiče a náradie),
záchranná stanica Kubínska Hoľa – oblastné stredisko Malá Fatra (objekt, bleskozvodu,
pracovné stroje, spotrebiče a náradie),
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení retranslačných staníc: Nízke Tatry Neznáma-Čierny Váh, Nízke Tatry – Chopok, Nízke Tatry – Skalka, Malá Fatra - Kubínska
Hoľa, Malá Fatra - Snilovské sedlo, Slovenský Raj – Kláštorisko, Veľká Fatra – Krížna,
odborné prehliadky elektrických zariadení rádiostaníc, vysielačiek a nabíjačiek: Nízke Tatry –
Jasná, Nízke Tatry - Čierny Váh, Slovenský Raj - Čingov, Kláštorisko, Západné Tatry - Žiarská
dolina, Západné Tatry – Zverovka, Veľká Fatra – Donovaly.

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení:
 objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci (NTL plynová kotolňa - spotrebiče v kotolni,
rozvod plynu, sporáky, regulačná stanica),
 objekt v Starom Smokovci, infocentrum – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová
kotolňa - spotrebiče v kotolni, rozvod plynu, sporáky, DRS),
 objekt v Liptovskom Hrádku - Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová
kotolňa - spotrebiče v kotolni, rozvod plynu, sporáky, DRS).
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Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení a odborné prehliadky NTL plynových
kotolní
 objekt riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci (NTL plynová kotolňa - stabilné tlakové nádoby
prehliadka kotolne),
 objekt v Starom Smokovci, infocentrum – oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL plynová
kotolňa – stabilné tlakové nádoby, prehliadka kotolne),
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová
kotolňa - stabilné tlakové nádoby, prehliadka kotolne),
 objekt na Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry (stabilné tlakové nádoby),
 objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (stabilné tlakové nádoby, kontrola solárneho
systému),
 objekt na Donovaloch – oblastné stredisko Veľká Fatra (stabilné tlakové nádoby, kontrola
solárneho systému).
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení:
 objekt na Donovaloch – oblastné stredisko Veľká Fatra (zdvíhacie zariadenia, garážové brány).
Technické zariadenia považované za vyhradené a ostatné technické zariadenia, ktoré prevádzkuje
Horská záchranná služba, boli v priebehu hodnoteného obdobia schopné bezpečnej prevádzky okrem
nevyhovujúceho stavu bleskozvodových sústav na objektoch HZS v nájme, kde potrebné opravy musia
vykonať vlastníci jednotlivých objektov.

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. 7/2013 – Požiarny štatút.

7.1.4.1

Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi

Pokyn riaditeľa HZS č. 7/2013 Požiarny štatút 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.
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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 objekte v Starom Smokovci - oblastné stredisko Vysoké Tatry (NTL
plynová kotolňa a regulačná stanica plynu) a v objekte v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej
prevencie, Školiace stredisko (NTL plynová kotolňa a regulačná stanica plynu).

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 legislatívnej zmene zákona a následne jedenkrát za dvanásť
mesiacov.

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.
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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,
 objekty oblastného strediska Nízke Tatry – dom HZS v Jasnej – Otupnom, objekt v Bystrej,
 objekt oblastného strediska Západné Tatry – dom HZS Zverovka, objekt v Žiarskej doline,
 objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS,
 objekty oblastného strediska Malá Fatra - objekt Terchová-Štefanová, záchranné stanice Paseky
a Príslop,
 objekty oblastného stredisku Veľká Fatra – dom HZS Donovaly, záchranná stanica na
Martinských holiach,
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko,
 kontrola ručných hasiacich prístrojov, ktoré sú v povinnej výbave služobných motorových
vozidiel.
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 – oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS,
 objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj,
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko,
 objekt na Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry.
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, infocentrum - oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS,
 objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko,
 objekt v Jasnej-Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry,
 objekty – oblastné stredisko Malá Fatra,
 objekty – oblastné stredisko Veľká Fatra,
 objekty – oblastné stredisko Západné Tatry.
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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 smrteľných
služobných a pracovných úrazov

Kód Zdrojová skupina (vyhl. MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dopravné prostriedky
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky
Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné
Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb
Materiál, bremená, predmety
Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje
Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny
Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom
Elektrina
Ľudia, zvieratá a prírodné živly
Iné zdroje
Spolu

2015
smrteľný
služobný
úraz

2015
smrteľný
pracovný
úraz

1

2015
Spolu

1

1

0

2015
služobný
úraz

2015
pracovný
úraz

s ťažkou
ujmou na
zdraví

s ťažkou
ujmou na
zdraví

1

7.1.5.2 Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte
služobných a pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví

Kód Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dopravné prostriedky
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky
Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné
Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb
Materiál, bremená, predmety
Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje
Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny
Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom
Elektrina
Ľudia, zvieratá a prírodné živly
Iné zdroje
Spolu

1

1

2015
spolu

1

0

1

150

7.1.5.3 Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných
registrovaných služobných a pracovných úrazov
2015

Kód Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dopravné prostriedky
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky
Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné
Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb
Materiál, bremená, predmety
Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje
Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny
Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom
Elektrina
Ľudia, zvieratá a prírodné živly
Iné zdroje
Spolu

2015

registrovaný registrovaný

služobný
úraz

pracovný
úraz

1
1

2015
spolu

1
1

2

1

3

4

1

5

2015
evidovaný
pracovný
úraz

2015
spolu

7.1.5.4 Podiely jednotlivých zdrojových skupín na celkovom počte ostatných
evidovaných služobných a pracovných úrazov

Kód Zdrojová skupina (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dopravné prostriedky
Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky
Stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné
Pracovné, príp. cestné dopr. priestory ako zdroje pádov osôb
Materiál, bremená, predmety
Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje
Priem. škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny
Kotly, nádoby a vedenia (potrubia) pod tlakom
Elektrina
Ľudia, zvieratá a prírodné živly
Iné zdroje
Spolu

2015
evidovaný
služobný
úraz

1
1

1
0

1

2015
smrteľný
pracovný
úraz

2015
Spolu

7.1.5.5 Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte smrteľných
služobných a pracovných úrazov

Kód

Skupina príčin (vyhl. MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.)

1.
2.
3.
4.

Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp.
komunikácie
Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a

5.

2015
smrteľný
služobný
úraz
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6.
7.

škodlivého ovzdušia
Nesprávna organizácia práce
Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej
kvalifikácie
Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ (kódy 1 až 7)

0

0

0

0

0

0

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)
8.

Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého (kódy 8 až 10)

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)

Spolu

1

1

1
1

0

1
1

2015
služobný
úraz

2015
pracovný
úraz

s ťažkou
ujmou na
zdraví

s ťažkou
ujmou na
zdraví

7.1.5.6 Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte
služobných a pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví

Kód

Skupina príčin (vyhl. MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.)

1.
2.
3.
4.

Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp.
komunikácie
Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a
škodlivého ovzdušia
Nesprávna organizácia práce
Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej
kvalifikácie

5.
6.
7.

Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ (kódy 1 až 7)

2015
Spolu

1

1

1

1

0

0

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)
8.

Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého (kódy 8 až 10)

11.
12.
13.
14.

Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné
nebezpečné konanie)
Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon
Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami
Nezistené príčiny
Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14)

Spolu

0
1

0
0

0
1
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7.1.5.7 Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných
registrovaných služobných a pracovných úrazov
2015

Kód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.)

9.
10.

11.
12.
13.
14.

2015
spolu

služobný
úraz

pracovný
úraz

0

0

0

Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého (kódy 8 až 10)
Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné nebez. kon.

0

0

0

Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon
Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami
Nezistené príčiny
Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14)
CELKOM

4
1

Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. komunik.
Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov
a škodlivého ovzdušia
Nesprávna organizácia práce
Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok
potrebnej kvalifikácie
Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ (kódy 1 až 7)

8.

2015

registrovaný registrovaný

Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane
konania bez oprávnenia
Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení
a ochranných opatrení
Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP
(prístrojov)

5
5

4
1
0
0

5
5

2015
ostatný
služobný
úraz

2015
ostatný
pracovný
úraz

2015
spolu

0

0

0

7.1.5.8 Podiely jednotlivých skupín príčin na celkovom počte ostatných
evidovaných služobných a pracovných úrazov

Kód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skupina príčin (vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z.)
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné OOPP
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp.
komunikácie
Nedostatky v osvetlení, viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov
a škodlivého ovzdušia
Nesprávna organizácia práce
Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok
potrebnej kvalifikácie
Spolu príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ (kódy 1 až 7)

8.
9.
10.

Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane
konania bez oprávnenia
Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení
a ochranných opatrení
Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených OOP
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(prístrojov)
11.
12.
13.
14.

Spolu príčiny spočívajúce v konaní samotného postihnutého (kódy 8 až 10)

0

Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné
nebezpečné konanie)
Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon
Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami
Nezistené príčiny
Spolu iné príčiny (kódy 11 až 14)
CELKOM

1
1
1

0

0

1
0
0

1
1

Choroba z povolania v priebehu hodnoteného obdobia nebola evidovaná.

Rok

Priemerný počet nemocenský poistených
príslušníkov a zamestnancov HZS

2015
2015*

146,78
0

Počet registrovaných
služobných a pracovných
úrazov
7
0

Počet dní PN
167
0

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).
2. Riadok* - súhrn údajov o služobných úrazoch príslušníkov HZS, ktoré nie sú v evidencii všeobecnej Sociálnej poisťovne.

Prehľad o počte služobných a pracovných úrazov v rokoch 2008 – 2015

Rok

Smrteľný
služobný/pracovný
úraz

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0
0
0
0
0
0
0
1

Služobný/pracovný
úraz
s ťažkou ujmou na
zdraví
0
0
0
0
0
0
0
1

Závažný
služobný/pracovný
úraz

Registrovaný
služobný/pracovný
úraz

Evidovaný
služobný/pracov
ný úraz

Počet
dní
DPN

1
3
0
2
0
0
0
0

2
2
1
3
5
7
3
5

3
5
10
2
4
2
2
1

101
528
25
384
189
146
102
167

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
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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.
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:
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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 13 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
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 2015 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 2015 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.
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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,
 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 Ministerstva vnútra 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 2015
riadili zákonmi a vyhláškami o premávke na pozemných komunikáciách, nariadeniami a pokynmi
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a internými Pokynmi riaditeľa Horskej záchrannej služby:











7.2.1

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.

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 2015 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 2015 675,48 €, 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 2015 –
682,39 €, 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 2015 –
1290,74 €, 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 2015 v Horskej záchrannej službe bolo evidovaných spolu 12 prípadov škodových udalostí
a dopravných nehôd, z toho 4 prípady - nezavinené škodové udalosti, 7 prípadov - zavinené škodové
udalosti a 1 prípad - zavinená dopravná nehoda.
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 siedmich prípadoch zavinených škodových udalostí vznikla celková skutočná škoda 752,12 €. V
dvoch prípadoch skutočná škoda v celkovej výške 517,45 € 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 31.12.2015 škoda nebola uhradená, je v lehote splatnosti v zmysle
dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. V jednom prípade bola skutočná škoda vo výške
234,67 € uhradená z havarijného poistenia služobného motorového vozidla. V štyroch prípadoch
nevznikla škoda na majetku Horskej záchrannej služby ale na cudzích motorových vozidlách. Náhrada
škody bola resp. bude uplatnená z povinného zmluvného poistenia služobných motorových vozidiel,
ktorých vodiči - príslušníci HZS škodu spôsobili.
V jednom prípade nebola zavinená dopravná nehoda doriešená. Podľa Pokynu generálneho riaditeľa
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 4/2014 o určení výšky škody na majetku štátu v prípade,
keď náklady na opravu sú vyššie ako 1 000 €, výšku skutočnej škody určuje znalec z príslušného odboru
– cestná doprava. K určeniu skutočnej škody je potrebné doplniť znalecký posudok.
7.2.5.2 Dopravné nehody, škodové udalosti – nezavinené
V troch prípadoch vznikla škoda na služobných motorových vozidlách, ktoré sú v správe Horskej
záchrannej služby v celkovej výške 453,16 €, z toho v jednom prípade bola škoda vo výške 313,78 €
uplatnená z povinného zmluvného poistenia cudzieho motorového vozidla, ktorého vodič dopravnú
nehodu zavinil, v dvoch prípadoch bola nezavinená škoda v celkovej výške 139,38 € zúčtovaná do
nákladov organizácie.
V jednom prípade vznikla nezavinená škoda na vypožičanom služobnom motorovom vozidle. Škoda
bola nahlásená príslušnému odboru Ministerstva vnútra SR, ktorý škodu vysporiadal.

7.2.6 Ústredná evidencia služobných motorových vozidiel
V roku 2015 boli do evidencie majetku HZS a do ústrednej evidencie služobných motorových
vozidiel zaradených 8 ks ľahkých lesných a povodňových špeciálov a k nim 16 ks prívesných vozíkov,
ktoré boli prevedené do správy HZS bezodplatným prevodom správy majetku štátu. Vyradené boli tri
služobné motorové vozidlá - snežné skútre 2 ks a osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 1 ks.
Počet služobných motorových vozidiel v roku 2015 nebol v súlade so schváleným normatívom
počtom automobilovej techniky zo dňa 19.12.2011. O zvýšenie normatívnych počtov sme žiadali už
v roku 2013.
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druh automobilovej techniky
osobné vozidlo
motocykel
prípojné vozidlo
nákladné vozidlo nad 3,5 t

počet podľa
schváleného
normatívu
43
40
31
1

skutočnosť
k 31.12.2015
40
46
32
0

7.2.7 Evidencia služobných motorových vozidiel
V priebehu roka 2015 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 321 196,80 – ľahký lesný a povodňový špeciál IPS Ranger
XP900 s nákladným prívesom za štvorkolku a nákladným prívesom na prepravu štvorkolky – 8
ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry (2 ks), Nízke Tatry (2 ks), Západné Tatry (2 ks), Malá
Fatra (1 ks) a Veľká Fatra (1 ks).

V priebehu roka 2015 boli z evidencie majetku vyradené nasledovné motorové vozidlá:






Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 9 957,84 € - osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
EASY 1,2. Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 2 655,51 € - snežný skúter Lynx 8000. Majetok
bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 18 394,01 € - snežný skúter Lynx 8000. Majetok
bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.

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
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úspešné absolvovanie odbornej prípravy a stali sa držiteľmi služobných preukazov – povolení na riadenie
služobných motorových vozidiel.
V roku 2015 absolvovalo zdokonaľovacie odborné školenie vodičov - 19 referentov a 64 referentov
špecialistov. Zácvik na snežný skúter pred zimnou sezónou absolvovalo 138 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 2015 komplexne
spracovávané prostredníctvom informačného systému SAP.

7.3.1

Počet príslušníkov a zamestnancov

K 31. 12. 2015 bol počet príslušníkov HZS v štátnej službe vo fyzických osobách 135, z toho je 112
odborne pripravených záchranárov. Priemerný evidenčný počet príslušníkov HZS prepočítaný za
hodnotené obdobie je 132,8.
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 8,0.
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 2015 došlo k vzniku služobného pomeru v týchto prípadoch:
 1 záchranár na oblastnom stredisku Slovenský raj od 1.1.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Malá Fatra od 10.1.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Veľká Fatra od 1.7.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Slovenský raj od 21.7.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Vysoké Tatry od 15.10.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Nízke Tatry od 1.12.2015
 1 záchranár na oblastnom stredisku Vysoké Tatry od 15.12.2015
 1 záchranár od 1. 6. 2015 do 24. 8. 2015 počas neschopnosti na výkon štátnej služby na
oblastnom stredisku Západné Tatry.
K zmene služobného pomeru z dôvodu efektívnejšieho plnenia úloh v Horskej záchrannej službe
došlo v sledovanom období u 4 príslušníkov HZS:
 1 záchranár od 1.1.2015 preradený z oblastného strediska Slovenský raj na oblastné stredisko
Veľká Fatra,
 1 záchranár od 1.9.2015 preradený zo Školiaceho strediska na miesto náčelníka na oblastnom
stredisku Slovenský raj,
 1 záchranár od 1.12.2015 preradený z oblastného strediska Vysoké Tatry na Školiace stredisko,
 1 záchranár od 1.12.2015 preradený z oblastného strediska Nízke Tatry na Školiace stredisko.
K ukončeniu služobného pomeru v roku 2015 v Horskej záchrannej službe došlo v troch prípadoch,
a to 1 záchranár z oblastného strediska Veľká Fatra dňom 31.5.2015 – na žiadosť príslušníka, 1 náčelník
z oblastného strediska Slovenský raj dňom 17.7.2015 – skončenie smrťou následkom služobného úrazu,
1 záchranár z oblastného strediska Vysoké Tatry dňom 22.7.2015 – na žiadosť príslušníka.
V priebehu hodnoteného obdobia boli celkovo prijatí dvaja zamestnanci:
 1 upratovačka od 10.2.2015 na oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 1 upratovačka od 1.6.2015 na oblastné stredisko Vysoké Tatry,
 1 pomocná pracovníčka bola prijatá na obdobie od 9.3.2015 do 3.4.2015 na oblastné stredisko
Nízke Tatry počas práceneschopnosti zamestnankyne.
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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
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
riaditeľ HZS
zástupca riaditeľa
mladší záchranár, záchranár, starší záchranár, záchranár expert –
záchranná činnosť
záchranár špecialista – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace
stredisko
riaditeľ oblastného strediska, Školiaceho strediska, Strediska
lavínovej prevencie, Operačného strediska tiesňového volania
operátori – Operačné stredisko tiesňového volania
manažér – vedúci oddelení na Riaditeľstve HZS
odborní referenti Riaditeľstva HZS a Školiaceho strediska
Spolu
pracovné zaradenie
pomocný zamestnanec
informátor
lekár – garant školiaceho strediska
upratovačka
Spolu
CELKOM

Počet príslušníkov HZS
stav k 31.12.2015 vo FO
1
1
92
10
9
4
4
14
135
Počet zamestnancov
stav k 31.12.2015 vo FO
5
3
1
5
14
149
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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 92 záchranárov oblastných stredísk, 8 riaditeľov oblastných
stredísk a 10 záchranárov - špecialistov Školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie.
Počet príslušníkov vykonávajúcich záchrannú činnosť podľa oblastí pôsobenia
Organizačná zložka

Pôsobnosť

Vysoké Tatry
Nízke Tatry
Západné Tatry
Malá Fatra
Veľká Fatra
Slovenský raj
Školiace stredisko
Stredisko lavínovej prevencie
POLU

Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny
Nízke Tatry
Západné Tatry
Malá Fatra, Stredné Beskydy
Veľká Fatra
Slovenský raj

7.3.2

Počet príslušníkov
(záchranárov)
26
24
12
14
13
9
7
5
110

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 1 175,63 €
a priemerný plat zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme sumu 637,39 €. Uvedený
priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny.
Porovnanie s predchádzajúcim hodnoteným obdobím je v nasledujúcej tabuľke.
v EUR

Ukazovateľ
priemerný plat bez odmien

7.3.3

k 31.12.2014
príslušníci
zamestnanci
1 082,37
623,53

k 31.12.2015
príslušníci
zamestnanci
1 175,63
637,39

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Popri plnení úloh vlastnými príslušníkmi a zamestnancami plnila Horská záchranná služba 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 19 461,13 € 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,
 psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej
záchrannej služby na vykonávanie štátnej služby v Horskej záchrannej službe,
 psychologické vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do
služobného pomeru v Horskej záchrannej službe,
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7.3.4

obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne a regulačnej stanice v objekte HZS v Liptovskom
Hrádku,
práce súvisiace s projektovým riadením projektov v rámci programového obdobia 2014-2020,
analytické práce pri vývoji mobilnej aplikácie HZS – programová a funkčná analýza vstupnovýstupných operácií, informačných tokov aplikácie HZS a vytvorenie funkčného a dátového
modelu aplikácie,
upratovanie priestorov oblastného strediska Vysoké Tatry a objektu riaditeľstva HZS počas
čerpania dovolenky upratovačky v pracovnom pomere.

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.
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 2015 absolvovalo rekondičný pobyt 65 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 23 534,00 €.

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,
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 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,
 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 2015 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. 11/2013 zo dňa 1.7.2013 o jednotnom postupe pri
verejnom obstarávaní a zadávaní jednoduchých zákaziek, Pokynom riaditeľa Horskej záchrannej služby
č. 5/2015 zo dňa 15.4.2015 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní a zadávaní podlimitných
zákaziek v znení neskoršieho pokynu č. 11/2015 zo dňa 1.11.2015 a 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Názov zákazky

Obuv letná horolezecká
Obuv zimná horolezecká
Lyžiarky skialpinistické
Transportný prípojný prostriedok
Lyže skialpinistické
Prefabrikovaná betónová garáž
Opravy a revízie elektroinštalácie
Veterinárne služby
Kuchynská linka
Postele s úložným priestorom
Servis automatických meteorologických staníc

Batérie do ručných svietidiel

7.4.2

Evidencia majetku

7.4.2.1

Zaradenie majetku

Dátum realizácie
zákazky

29.12.2015
29.12.2015
23.12.2015
28.12.2015
22.12.2015
18.12.2015
25.09.2015
03.08.2015
15.07.2015
15.06.2015
15.06.2015
01.06.2015

Hodnota zákazky
€ bez DPH

32 496,00
12 934,80
8 749,00
15 804,00
126 484,00
6 612,00
14 987,00
15 999,60
3 190,00
1 600,00
5 000,00
606,00

Číslo zmluvy
z EKS

Z201540660_Z
Z201540663_Z
Z201540459_Z
Z201535676_Z
Z201516780_Z
Z201534470_Z
Z201522837_Z
Z201516497_Z
Z201513251_Z
Z201510209_Z
Z201510205_Z
Z201510739_Z

Majetok obstaraný z limitu bežných a kapitálových výdavkov a na základe zmlúv o prevode správy
majetku štátu v priebehu roka 2015, zaradený do evidencie majetku, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh majetku
013 - Software
021 - Stavby
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
023 - Dopravné prostriedky
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
031 - Pozemky
Spolu dlhodobý majetok
Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok
Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok
Operatívna evidencia - vypožičaný majetok
Operatívna evidencia - prenajatý majetok
Spolu majetok v operatívnej evidencii
CELKOM

Obstarávacia cena v EUR
0,00
401 968,32
190 951,92
321 196,80
0,00
3 483,75
917 600,79
280 747,82
0,00
321 596,80
0,00
602 344,62
1 519 945,41
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Pozemky
 Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 3 483,75 € - pozemku parc. číslo 348/2 v k.
ú. Lesnica k záchrannej stanici Pieniny – Lesnica. Majetok bol nadobudnutý kúpou
z rozpočtových prostriedkov.
Stavby
 Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 211 666,00 € - investičná akcia „Heliport
Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba“. Majetok bol nadobudnutý na základe zmluvy
o dielo z rozpočtových prostriedkov – z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku v celkovej obstarávacej hodnote 160 647,32 € - investičná akcia „Záchranná
stanica Pieniny“. Majetok bol nadobudnutý na základe zmluvy o dielo z prostriedkov štátneho
rozpočtu – z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 3 700,20 € - stožiar
k automatickej meteorologickej stanici (ďalej len „AMS“) Kráľová hoľa. Majetok bol
nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov – z prideleného limitu na kapitálové
výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 3 700,20 € - stožiar k AMS
Smrekovica. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov
z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS
Temné smrečiny. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS
Pod Havranom. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS
Kežmarské pleso. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 4 638,60 € - stožiar k AMS
Pod Ploskou. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov
z prideleného limitu na kapitálové výdavky.
 Zaradenie majetku – drobnej stavby v celkovej obstarávacej hodnote 3 700,20 € - stožiar k AMS
Krížava. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov - z prideleného
limitu na kapitálové výdavky.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý kúpou v rámci prideleného limitu kapitálových
výdavkov pre rok 2015 v celkovej obstarávacej hodnote 3 190,00 € - kuchynská linka – 1 ks pre
oblastné stredisko Vysoké Tatry - Lesnica.
 Zaradenie majetku, v celkovej obstarávacej hodnote 10 612,20 € - záložný server ISURUS
CLUSTER – 1 ks pre riaditeľstvo HZS. Majetok bol nadobudnutý kúpou z prideleného limitu
kapitálových výdavkov pre rok 2015.
 Zaradenie majetku, v celkovej obstarávacej hodnote 4 542,72 € - PC pracovná stanica druhého
operátora (ISURUS) – 1 ks pre operačné stredisko tiesňového volania. Majetok bol nadobudnutý
čiastočne z prideleného limitu kapitálových výdavkov pre rok 2015 a čiastočne z refundovaných
rozpočtových prostriedkov v rámci implementácie projektov ROP (kódy zdroja 13S1 a 13S2).
 Zaradenie majetku, v celkovej obstarávacej hodnote 2 520,00 € - redundantný bezdrôtový spoj –
1 ks pre operačné stredisko tiesňového volania. Majetok bol nadobudnutý čiastočne z
prideleného limitu kapitálových výdavkov pre rok 2015 a čiastočne z refundovaných
rozpočtových prostriedkov v rámci implementácie projektov ROP (kódy zdroja 13S1 a 13S2).
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov
pre rok 2015 v obstarávacej hodnote 37 377,60 € - obytný kontajner (ošetrovňa) – 2 ks pre
oblastné strediská Veľká Fatra a Západné Tatry.
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 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov
pre rok 2015 v celkovej obstarávacej hodnote 11 080,00 € - nosidlá UT 2000 s príslušenstvom –
3 ks pre oblastné strediská Slovenský raj, Nízke Tatry a Západné Tatry.
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov
pre rok 2015 v celkovej obstarávacej hodnote 11 200,00 € - zvozné sane za snežný skúter
s dekou a ochranou pacienta – 2 ks pre oblastné strediská Nízke Tatry a Malá Fatra.
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov
pre rok 2015 v celkovej obstarávacej hodnote 7 056,00 € - kanadské sane s príslušenstvom – 4 ks
pre oblastné stredisko Vysoké Tatry, Západné Tatry a Nízke Tatry (2 ks).
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v rámci prideleného limitu kapitálových výdavkov
pre rok 2015 v celkovej obstarávacej hodnote 10 200,00 € - technické zhodnotenie záznamového
zariadenia ISURUS – 1 ks pre riaditeľstvo HZS.
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 220,20 € - technológia k AMS Kráľová
hoľa. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód
zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 220,20 € - technológia k AMS
Smrekovica. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013
(kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia k AMS Temné
smrečiny. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód
zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia k AMS Pod
Havranom. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013
(kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia k AMS
Kežmarské pleso. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku
2013 (kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 430,20 € - technológia k AMS Pod
Ploskou. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód
zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 9 220,20 € - technológia k AMS Krížava.
Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód zdroja
131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 6 612,00 € - prefabrikovaná prenosná
garáž – 2 ks pre oblastné stredisko Malá Fatra. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov
z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 1 848,00 € - resuscitačná figurína – 1 ks
pre Školiace stredisko. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov
roku 2013 (kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 15 804,00 € - transportný prostriedok za
pásový snežný dopravný prostriedok – 3 ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry
a Západné Tatry. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku
2013 (kód zdroja 131D).
 Zaradenie majetku – v celkovej obstarávacej hodnote 3 528,00 € - kanadské sane s
príslušenstvom – 2 ks pre oblastné strediská Malá Fatra a Veľká Fatra. Majetok bol
nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtových prostriedkov roku 2013 (kód zdroja 131D).
Dopravné prostriedky
 Zaradenie majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatným prevodom správy majetku štátu
v celkovej obstarávacej hodnote 321 196,80 – ľahký lesný a povodňový špeciál IPS Ranger
XP900 s nákladným prívesom za štvorkolku a nákladným prívesom na prepravu štvorkolky – 8
ks pre oblastné strediská Vysoké Tatry (2 ks), Nízke Tatry (2 ks), Západné Tatry (2 ks), Malá
Fatra (1 ks) a Veľká Fatra (1 ks).
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7.4.2.2

Vyradenie majetku

V priebehu roka 2015 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.

Druh majetku
021 - Stavby
022 - Samostatné hnuteľných veci a súbory hnuteľných vecí
023 - Dopravné prostriedky
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
031 - Pozemky
Spolu dlhodobý majetok
Predmety operatívnej evidencie – hmotný majetok
Predmety operatívnej evidencie – nehmotný majetok
Operatívna evidencia - vypožičaný majetok
Operatívna evidencia - prenajatý majetok

Obstarávacia cena v EUR
0,00
17 209,16
31 007,36
2 044,75
0,00
50 261,27
181 103,53
0,00
321 439,10
0,00

Spolu majetok v operatívnej evidencii

502 542,63

CELKOM

552 803,90

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 1 140,34 € - vŕtacie kladivo TE 24. Majetok bol odpísaný, nemal
zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 952,47 € - elektrokotol PROTERM. Majetok bol odpísaný, nemal
zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v celkovej obstarávacej hodnote 698,86 € - domáca telefónna ústredňa Majetok bol odpísaný,
nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v celkovej obstarávacej hodnote 1 549,56 € - minicardiogram SCHILLER. Majetok bol
odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 1 852,88 € - nosidlá jaskyniarske S61 Nest-Petzl. Majetok bol odpísaný,
nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 8 565,94 € - PC IBM ThinkCentre (7 ks). Majetok bol odpísaný, nemal
zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 415,89 € - matrac vákuový. Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú
hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 1 098,12 € - váha poštová tarifná Pitney Bowes N600. Majetok bol
odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia o neupotrebiteľnosti
v obstarávacej hodnote 935,10 € - ručná rádiostanica Motorola GP 340 s akumulátorom. Majetok
bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
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Dopravné prostriedky
 Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 9 957,84 € - osobné motorové vozidlo Škoda
Fabia EASY 1,2. Majetok bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 2 655,51 € - snežný skúter Lynx 8000. Majetok
bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
 Vyradenie majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o prebytočnosti a na základe kúpnej zmluvy
(uzatvorenej v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov) v obstarávacej hodnote 18 394,01 € - snežný skúter Lynx 8000. Majetok
bol odpísaný, nemal zostatkovú hodnotu.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
 Vyradenie drobného dlhodobého majetku na základe rozhodnutia riaditeľa o neupotrebiteľnosti
v celkovej hodnote 2 044,75 €. Majetok nemal zostatkovú hodnotu.
Predmety operatívnej evidencie - hmotný majetok
 Vyradenie predmetov operatívnej evidencie na základe návrhov vyraďovacej komisie pre
neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 168 018,39 €.
 Vyradenie z dôvodu škodových udalosti, straty a nevrátenia zverených predmetov v celkovej
hodnote 13 085,14 €.
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7.5 Činnosť právnika
Činnosť právnika Horskej záchrannej služby bola v priebehu roka 2015 zameraná na:





















pripomienkové konanie:
- návrh Plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra SR na rok 2016,
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o zahraničných stykoch,
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o bezpečnosti práce,
- návrh opatrenia štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR o úlohách Informačného centra,
- návrh koncepcie vedecko-technického rozvoja na roky 2016-2020,
- návrh zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou,
- návrh zákona na vykonanie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového
poriadku a Správneho poriadku,
- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
- návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR o vedecko-technickom rozvoji,
príprava Kolektívnej zmluvy na rok 2016,
príprava novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe,
príprava novely vyhlášky č. 23/2006, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe,
príprava novely vyhlášky č. 469/2007, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých
vykonáva činnosť Horská záchranná služba,
príprava podkladov pre kontroly vykonávané Ministerstvom vnútra 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 a 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 - Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba
RI:
Názov stavby:
Miesto stavby:

21105
Heliport Starý Smokovec – rekonštrukcia a prístavba
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-153004/2012 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. HZSPRO-760/2014. Oznámenie zhotoviteľa a začatie stavebných prác bolo zaslané listom č. HZS-PRO720/2014 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).
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Dňa 04.03.2015 vydal Okresný úrad Poprad pod číslom jednania OU-PP-OSZP-2015/00572-06 VD
rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby „SO 04 Vodovodná prípojka“, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.3.2015. Dňa 16.3.2015 vydal Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR pod č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-54-18/2015 kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 9.4.2015. Horská záchranná služba dňom 9.4.2015 zaradila stavbu do majetku SR
v správe Horskej záchrannej služby. Listom č. HZS-PRO-485/2015, zo dňa 12.05.2015, zaslala HZS
Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR „ Záverečné
hodnotenie dokončenej stavby - verejnej práce“.
V roku 2015 boli na autorský dozor projektanta (položka 716 - autorský dozor) čerpané rozpočtové
prostriedky v celkovej výške 2 640,40 €.

7.6.2 Investičná akcia - Záchranná stanica Pieniny
RI:
Názov stavby:
Miesto stavby:

27952
Záchranná stanica Pieniny
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-OSNMIVSU-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).
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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. HZSPRO-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.
Dňa 30.4.2015 boli ukončené stavebné práce a stavba bola prevzatá preberacím protokolom
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stavby č.p. HZS-PRO-459/2015. Horská záchranná služba listom
č.p. HZS-PRO-549/2015 zo dňa 29.5.2014 požiadala Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR o kolaudáciu
stavby. Stavebný úrad listom č.p. SHNM-OSNMIV-SU-71-7/2015 zo dňa 15.6.2015 oznámil
účastníkom kolaudačného konania začatie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa
2.7.2015 o 09:00 hod. na mieste stavby. Dňa 5.8.2015 vydal Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR
kolaudačné rozhodnutie č.p. SHNM-OSNMIV-SU-71-11/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
26.8.2015. Stavba bola dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zaradená do majetku SR v správe
Horskej záchrannej služby.
Listom č. HZS-PRO-979/2015, zo dňa 11.9.2015, zaslala HZS Odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SHNM Ministerstva vnútra SR „ Záverečné hodnotenie dokončenej stavby verejnej práce“. Listom č.p. HZS-PO-969/2015 zo dňa 9.9.2015 bol podaný na OÚ Stará Ľubovňa katastrálny odbor návrh na zápis záznamu práv k stavbe. Dňa 16.10.2015 OÚ Stará Ľubovňa katastrálny odbor vykonal záznam údajov o právnych vzťahoch na LV č.1846, správcom stavby je
Horská záchranná služba.
Zmluva o prevode správy majetku štátu – pozemku parc. č. KN-C 348/2 o výmere 675 m2 v k. ú.
Lesnica bola doručená v priebehu februára 2015, za Horskú záchrannú službu bola podpísaná dňa
4.3.2015 a vrátená späť na podpis Slovenskému pozemkovému fondu. Slovenský pozemkový fond
podpísal a zverejnil zmluvu o prevode správy majetku štátu dňa 19.6.2015. Horská záchranná služba dňa
29.6.2015 uhradila zmluvnú cenu vo výške 3 413,75 € a listom č.p. HZS-PO-678/2015 zo dňa 25.6.2015
podala dňa 29.06.2015 na OÚ Stará Ľubovňa - katastrálny odbor návrh na zápis záznamu práv
k pozemku. Dňa 20.07.2015 OÚ Stará Ľubovňa - katastrálny odbor vykonal záznam údajov o právnych
vzťahoch, správcom pozemku je Horská záchranná služba. Týmto dňom bol predmetný pozemok p. č.
348/2 zaradený do majetku SR v správe Horskej záchrannej služby. Na základe geometrického plánu bol
záznamom katastrálneho odboru dňa 16.10.2015 pozemok p.č.348/2 zmenený na pozemky parc. č.
348/2, 348/3, 348/4, ktoré sú evidované na LV č.1846.
V roku 2015 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané rozpočtové prostriedky na realizáciu stavby
(položka 717001 – realizácia nových stavieb) v celkovej výške 36 356,46 €, na stavebný dozor
projektanta (položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 497,90 € a na nákup
pozemku (položka 711001 – nákup pozemkov) vo výške 3 413,75 €.

7.6.3 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.
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.
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Číslo RI:
Názov:

27996
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.
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.
V priebehu roka 2015 bolo z rozpočtových prostriedkov HZS čerpaných 65 381,40 € (položka
713005) na technologické zariadenie pre 7 automatických meteorologických staníc.
Číslo RI:
Názov stavby:

27954
AMS Kráľova hoľa – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-489/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-172-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Štátne lesy TANAP-u listom č.p. B3/2015/208,281 požiadali o opravu v oznámení, Stavebný
úrad opravu zrealizoval. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu
Ministerstva vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27955
AMS Smrekovica – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-490/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-173-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27957
AMS Krížava – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
V roku 2015 prebiehali jednania s majiteľmi pozemkov pre umiestnenie automatickej meteorologickej
stanice. Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-631/2015 zo dňa 18.6.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-214-2/2015 zo dňa 29.6.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 3 700,20 € na výstavbu stožiara (položka717001).
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Číslo RI:
Názov stavby:

27959
AMS Temné Smrečiny – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-491/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-174-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27961
AMS Kežmarské pleso – stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
V roku 2015 prebiehali jednania s majiteľmi pozemkov pre umiestnenie automatickej meteorologickej
stanice. Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-1082/2015 zo dňa 6.10.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-245-2/2015 zo dňa 14.10.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27962
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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-492/2015 zo dňa 13.5.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-175-2/2015 zo dňa 19.5.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
námietky. Štátne lesy TANAP-u listom č.p. B3/2015/208,281 požiadali o opravu v oznámení, Stavebný
úrad opravu zrealizoval. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu
Ministerstva vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).
Číslo RI:
Názov stavby:

27966
AMS Pod Ploskou - stožiar

V rokoch 2013-2014 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.
Ohlásenie uskutočnenia drobnej stavby zaslala Horská záchranná služba na Stavebný úrad
Ministerstva vnútra SR listom č.p. HZS-PRO-569/2015 zo dňa 3.6.2015. Stavebný úrad listom č.p.
SHNM-OSNMIV-SU-201-2/2015 zo dňa 15.6.2015 oznámil, že proti realizácii drobnej stavby nemá
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námietky. Listom č.p. HZS-PRO-1512/2015 zo dňa 8.12.2015 bolo Stavebnému úradu Ministerstva
vnútra SR oznámené ukončenie drobnej stavby.
K 31.12.2015 bolo na investičnú akciu čerpaných 4 638,60 € na výstavbu stožiara (položka717001).

7.6.4 Investičná akcia – Záchranná stanica Martinské hole - novostavba
Číslo RI:

29814

Názov stavby:
Miesto stavby:

Záchranná stanica Martinské Hole - novostavba
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.
V roku 2015 neboli na uvedenú investičnú akciu čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.

179

II.
PRÍLOHY

180

Počet zásahov Horskej záchrannej služby
v horských oblastiach a pre prevádzkovateľov ZOLD
podľa oblastných stredísk v roku 2015
určenie zásahu
oblastné stredisko HZS

zásah
počas asistencie

zásah
v horskej oblasti

zásah
v rámci IZS

zásah
ZOLD

spolu

Vysoké Tatry

12

194

41

208

455

Nízke Tatry

6

65

20

798

889

Západné Tatry

2

56

24

70

152

Malá Fatra

0

53

20

174

247

Veľká Fatra

3

38

61

295

397

Slovenský raj

0

68

10

11

89

celkom

23

474

176

1556

2229

ZOLD – zariadenie osobnej lanovej dopravy

Počet zásahov Horskej záchrannej služby
v rámci súčinnosti a spolupráce pri výkone záchrannej činnosti
podľa oblastných stredísk v roku 2015
záchranná zložka
oblastné stredisko HZS

DZ

VZZS

RLP/RZP

Polícia

HaZZ

spolu

Vysoké Tatry

85

43

87

14

3

232

Nízke Tatry

108

21

78

9

1

217

Západné Tatry

23

5

26

14

1

69

Malá Fatra

83

11

17

8

2

121

Veľká Fatra

86

14

83

3

0

186

Slovenský raj

15

2

3

2

0

22

celkom

400

96

294

50

7

847

17,95

4,31

13,19

2,24

0,31

38,00

%

*/

*/ % z celkového počtu zásahov HZS za rok 2015
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Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA SCORE v roku 2015
(závažnosť stavu postihnutého)
Žiadna Ľahká Stredná Vysoká

NACA SCORE

Potenciálne
ohrozenie života

Priame
ohrozenie života

KPR

Smrť

Neznáma

Spolu

Vysoké Tatry

20

180

141

38

29

9

1

22

15

455

Nízke Tatry

69

192

438

153

18

7

0

7

5

889

Západné Tatry

5

62

47

10

5

2

0

4

17

152

Malá Fatra

9

73

105

36

11

2

0

4

7

247

Veľká Fatra

7

188

167

18

7

0

0

4

6

397

Slovenský raj

9

17

41

9

4

1

0

4

4

89

119

712

939

264

74

21

1

45

54

2229

Celkom

KPR – kardiopulmonálna resuscitácia

Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA LOCATION v roku 2015
(lokalita zásahu)
ľahko
dostupné a
steny a
ako G kde
lezenie do lezenie nad dosiahnutie
lavína
I. stupňa
II. stupeň vrtuľníkom je
obťažnosti obťažnosti komplikované
vrátane

transport

cesty
I., II., III.
triedy

miesta
dostupné
terénnym
sanitným
vozidlom

Malá Fatra

1

8

41

210

111

36

36

3

2

0

1

0

6

455

Nízke Tatry

0

1

12

797

69

5

0

0

1

1

0

0

3

889

Slovenský raj

0

2

21

71

44

8

0

0

2

0

0

0

4

152

Veľká Fatra

0

0

10
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49

8

1

0

0

0

0

0

1

247

Vysoké Tatry

1

14

23

296

53

3

0

0

0

0

0

6

1

397

1

9

11

68

0

0

0

0

0

0

0

0

89

26

116

1563

394

60

37

3

5

1

1

6

15

2229

NACA
LOCATION

Západné Tatry
celkom

2

lyžiarske
svahy

TZT,
chaty,
sedlá,
doliny

jaskyňa voda

technické
neznámy
zariadenia

spolu

182

Počet zásahov Horskej záchrannej služby
podľa štátnej príslušnosti postihnutého v roku 2015
Štátna príslušnosť
postihnutého
Slovensko

Počet
zásahov
1142

51,2

Poľsko

393

17,6

Česko

208

9,3

neznáma

116

5,2

Maďarsko

98

4,4

Litva

51

2,3

Ukrajina

33

1,5

Rusko

31

1,4

Spojené kráľovstvo

24

1,1

Izrael

17

0,8

Lotyšsko

17

0,8

Nemecko

14

0,6

Bielorusko

13

0,6

Dánsko

12

0,5

Estónsko

11

0,5

Belgicko

6

0,3

Rakúsko

6

0,3

Francúzsko

5

0,2

Holandsko

5

0,2

Rumunsko

3

0,1

Chorvátsko

2

0,1

Írsko

2

0,1

Nórsko

2

0,1

Španielsko

2

0,1

Švédsko

2

0,1

Taliansko

2

0,1

USA

2

0,1

Fínsko

1

0,1

Japonsko

1

0,1

Kanada

1

0,1

Malta

1

0,1

Moldavsko

1

0

Portugalsko

1

0

Srbsko

1

0

Svalbard

1

0

Švajčiarsko

1

0

Vietnam

1

0

celkom

2229

%

100,00
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Štruktúra príjmov v roku 2015
13,74%

nedaňové-rozpočtové

86,26%

nedaňové-mimorozpočtové

Štruktúra výdavkov v roku 2015
0,89%
6,76%

bežné-rozpočtové
92,35%

kapitálové-rozpočtové
bežné-mimorozpočtové

Štruktúra bežných rozpočtových výdavkov v roku 2015
0,62%
610-Mzdy, platy, služ. príjmy a
OOV

27,88%
52,76%
18,74%

620-Poistné a príspevok do
poisťovní
630-Tovary a služby
640-Bežné transfery
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Vývoj rozpočtu Horskej záchrannej služby
- skutočné rozpočtové výdavky a príjmy v rokoch 2003 – 2015
v EUR
Kategória

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

610

546 327

722 731

713 474

620

188 801

252 158

630,640

883 344

600

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

1 934 669

236 001

319 048

381 828

420 339

481 863

545 848

517 517

534 086

589 142

630 707

687 014

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

1 045 038

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

3 666 721

-

-

-

-

-

926 897

44 332

56 491

64 429

231 331

454 263

1 115 123

268 465

86 194
174 706
123 614
189 587
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
700 – Kapitálové výdavky
200,300 - Príjmy

222 969

213 783

206 222

200 886

215 554

247 666

245 509

191 459

222 283

200,300

2015

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
2000000
1500000
1000000

Skutočné rozpočtové
výdavky v EUR

500000

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní
800000
600000
400000

Skutočné rozpočtové
výdavky v EUR

200000

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

0

2008

700

2014
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Kategória 630 - Tovary a služby
Kategória 640 - Bežné transfery
1500000
1000000
Skutočné rozpočtové
výdavky v EUR

500000

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

0

600 - Bežné výdavky spolu
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
Skutočné rozpočtové
výdavky v EUR

1500000
1000000
500000
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

Kategória 200 - Nedaňové rozpočtové príjmy
300000
250000

200000
150000

Skutočné rozpočtové
príjmy v EUR

100000

50000
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0
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Počet zamestnancov a ich potreba v rokoch 2003 - 2015
do roku
20031)

rok
plánovaný počet zamestnancov, príslušníkov HZS

20032) 20043)

148

141

20054)

20085)

2009

2010
až
2013

2014

2015

147

151

151

151

151

151

94

94

104

104

112

146

reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS z toho:
záchranári,
štátna služba

operátori

5

5

5

4

5

administratíva

19

19

19

20

20

8

8

8

8

8

126

126

136

136

143

záchranári
operátori

výkon práce
vo verejnom záujme

76

82
4

4

4

56)

13

15

15

garanti
administratíva

83

91
4

iné
reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS
deficit

80

99

102

114

7)

68
42
44
33
25
25
15
15
8
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

Počet zamestnancov a ich potreba
160
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skutočnosť
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Vývoj pohotovostných služieb v rokoch 2008 - 2015
v EUR

suma

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

78 566,80

44 061,43

47 060,87

42 494,77

37 788,20

54 683,80

86 174,30

77 342,68

Vývoj pohotovostných služieb
100000
90000
80000
70000
60000
50000

Skutočné výdavky
v EUR

40000

30000
20000
10000
0
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Počet zásahov Horskej záchrannej služby v rokoch 2006 - 2015
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

v horských oblastiach
488
489
472
548
543
587
713
566
646
673

na lyžiarskych tratiach
1421
1046
1199
1039
1082
1335
1401
1693
1268
1556

spolu
1909
1535
1735
1587
1625
1922
2114
2259
1914
2229

2500
2000
1500
lyžiarske
trate
horské
oblasti

1000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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