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1.  Identifikácia organizácie 
 
 
 
 
Názov organizácie:   Horská záchranná služba  
Sídlo organizácie:      Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
Kontakt:                     tel.:  052/7877711 
                                               fax: 052/7877725, 052/7877735 
                                               e-mail: riaditelstvo@hzs.sk 
 
Oblastné strediská:   Vysoké Tatry, Starý Smokovec 
                                    Nízke Tatry, Jasná 
                                    Západné Tatry, Žiarska dolina 
                                    Malá Fatra, Stredné Beskydy 
                                    Veľká Fatra, Donovaly 
                                    Slovenský raj, Čingov 
                                    Stredisko lavínovej prevencie, Jasná  
        Školiace stredisko, Tále 
                                   
Zriaďovateľ:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                               HZS je zriadená zákonom NR SR č. 544/2002 Z.z. 
                                               v znení neskorších predpisov 
 
Forma hospodárenia:  príspevková 
 
Riaditeľ:    Ing. Jozef Janiga 
 
 
 
 
2.  Hlavné činnosti organizácie stanovené štatútom 
 
 
2.1. Horská záchranná služba v horských oblastiach  
 

a)   organizuje a vykonáva záchrannú činnosť a poskytuje neodkladnú zdravotnú  
      starostlivosť,   transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb, najmä     
      v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou, 
b)   poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb, 
c)   umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom   
      nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace   
      s bezpečnosťou  osôb, 
d)   umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom  
      nehnuteľnosti zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí, 
e)   umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti, 
f)    vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom, 
g)   podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách, 
h)   vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu, 
i)    vykonáva trhacie práce v súvislosti s lavínovým nebezpečenstvom, 
j)    poskytuje ubytovacie služby. 

mailto:riaditelstvo@hzs.sk
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2.2. Horská záchranná služba ďalej 
 

a) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a iných fyzických osôb 
a právnických osôb prostredníctvom Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby, 

b) vykonáva asistencie pri športových a spoločenských podujatiach, 
c) poskytuje služby prevádzkovateľom lyžiarskych tratí, 
d) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom alebo správcom územia značenie turistických 

trás, 
e) využíva majetok, ktorý spravuje, na zabezpečenie vlastných zdrojov, 
f) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a zdravotnými poisťovňami na základe 

zmlúv,  
g) poskytuje poradenskú a posudkovú činnosť v problematike bezpečnosti osôb a majetku 

v horských  oblastiach,  
h) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení 

úloh vyplývajúcich zo zákona, 
i) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany a 

zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách. 
 
 
2.3. Horská služba v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 

a) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými   
           osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,   

b) vykonáva školenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na 
základe dohody s horskou službou, 

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

d) podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť, 
e) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby, 
f) rozhoduje podľa osobitného zákona o oznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej 

činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných 
štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

 
 
2.4    Horská záchranná služba plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému 
na území Slovenskej republiky a podľa potreby aj mimo územia Slovenskej republiky; pritom 
spolupracuje s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému ministerstva a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy. 
 
 
 
 
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. 
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            Ciele smerom do vnútra organizácie: 
 

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

b) dopracovať metodické postupy v oblasti horskej záchrany s prihliadnutím na manažment rizík 
podľa odporúčaní IKAR - CISA 

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

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

e) aktualizovať normatív OOPP na základe skúsenosti z minulého obdobia 
f) ukončenie výstavby riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci, 
g) vysporiadať vlastnícke vzťahy pod objektmi HZS 
h) zabezpečiť obnovu vozového parku, 
i) zvýšiť počet záchranárov na požadovaný stav, 
j) preškoliť a vyškoliť všetkých zamestnancov a dobrovoľných záchranárov na požadovanú 

úroveň, 
k) skrátiť dobu nasadenie na zásah od prijatia tiesňovej výzvy, 
l) zlepšiť technické vybavenie pre automatizovaný zber a spracovanie dát na Stredisku lavínovej 

prevencie, 
m) prejsť na nový spôsob získavania a udržiavania odbornej spôsobilosti prostredníctvom 

Školiaceho strediska. 
 
 
           Ciele smerom von: 
 

a) zmenou legislatívy vytvoriť lepšie platové a sociálne podmienky pre zamestnancov a zároveň 
vyriešiť nedostatky v rámci legislatívy, ktorú je potrebné aktualizovať v súvislosti so vstupom 
Slovenskej republiky do Európskej únie, 

b) zefektívniť činnosti v rámci Integrovaného záchranného systému, 
c) zlepšiť kontrolu nad dodržiavaním zákona č. 544/2002 Z.z. a pokynov HZS, 
d) zlepšiť komunikáciu s návštevníkmi a ostatnými zložkami IZS. 
 

 
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) zaradiť sa do sociálneho systému vojakov a policajtov 
d) zamestnancov HZS zaradiť do štátnej služby 
e) zabezpečiť leteckú techniku pre záchranu v horských oblastiach. 

 
 
 
 
4. Organizačná štruktúra  
 
     V súlade s Pokynom riaditeľa Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
čiastka 10 zo dňa 31. mája 2004, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Úradu civilnej ochrany MV 
SR bol ustanovený Organizačný poriadok Horskej záchrannej služby s platnosťou od 1.8.2004 v znení 
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Pokynu riaditeľa HZS zo dňa 20.12.2004, ktorým sa mení Organizačný poriadok Horskej záchrannej 
služby. Základnou organizačnou zložkou je oddelenie a oddelenie sa člení na skupiny. 
      Horskú záchrannú službu tvorí Oddelenie organizačné a oblastné strediská, ktoré sú postavené na 
úroveň oddelenia. Operačné stredisko tiesňového volania, Školiace stredisko a Stredisko lavínovej 
prevencie sú postavené na úroveň skupiny. 
     Na čele Horskej záchrannej služby je riaditeľ, na čele oddelenia a skupiny je vedúci, na čele 
Školiaceho strediska, Strediska lavínovej prevencie a oblastného strediska je náčelník. 
     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  
ORGANIZAČNÉ ODDELENIE Počet 
Vedúci organizačného oddelenia – zástupca riaditeľa 1 
Právnik 1 
Odborný referent pre správu registratúry 0,5 
Odborný referent pre verejné obstarávanie a MTZ 0,5 
Operačné stredisko tiesňového volania  
Vedúci operačného oddelenia tiesňového volania 1 
Zamestnanec operačného strediska tiesňového volania 4 
Školiace stredisko  
Náčelník 1 
Odborný zamestnanec 1 
Lekár 1 
Metodik 1 
Kynológ 1 
Speleológ 1 
Zamestnanec RDST 1 
Stredisko lavínovej prevencie  
Náčelník 1 
Zamestnanec na úseku preventívnych opatrení 2 
Zamestnanec meteorologických a snehomerných meraní 2 
Ekonomická skupina  
Vedúci ekonomickej skupiny 1 
Odborný referent pre ľudské zdroje a mzdy 1 
Odborný referent pre finančné účtovníctvo 1 
Odborný referent pre materiálové účtovníctvo a evidenciu majetku 0,5 
Odborný referent pre štátnu pokladnicu a DPH 1 
Odborný referent pre evidenciu faktúr a fakturáciu 0,5 
Odborný referent pre materiálové účtovníctvo, pokladník 1 
Odborný referent pre fakturáciu 1 
Prevádzková skupina  
Vedúci prevádzkovej skupiny 1 
Odborný referent pre dopravu 1 
Odborný referent pre BOZP a OPP 1 
OBLASTNÉ STREDISKO VYSOKÉ TATRY  
Náčelník 1 
Záchranár 29 
Pomocný pracovník 1 
Upratovačka 1 
OBLASTNÉ STREDISKO NÍZKE TATRY  
Náčelník 1 
Záchranár 23 
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Pomocný pracovník 2 
Upratovačka 2 
OBLASTNÉ STREDISKO ZÁPADNÉ TATRY  
Náčelník 1 
Záchranár 15 
Pomocný pracovník 1 
OBLASTNÉ STREDISKO SLOVENSKÝ RAJ  
Náčelník 1 
Záchranár 8 
Pomocný pracovník 1 
OBLASTNÉ STREDISKO MALÁ FATRA  
Náčelník 1 
Záchranár 12 
Pomocný pracovník 1 
Upratovačka 1 
OBLASTNÉ STREDISKO VEĽKÁ FATRA  
Náčelník 1 
Záchranár 12 
Pomocný pracovník 1 

 
 
 
            Počet zamestnancov podľa pracovných zaradení v roku 2007 
 

pracovné zaradenie Počet zamestnancov – stav k 31.12.2007 vo FO 
záchranár 84 
odborní zamestnanci ŠS 7 
odborní zamestnanci SLP 5 
zamestnanci riaditeľstva HZS 15 
zamestnanci OSTV 4 
iní 7 
Spolu 122 

 
     Okrem záchranárov v oblastných strediskách vykonáva záchrannú činnosť aj 12 zamestnancov 
z iných organizačných jednotiek. 
 
 
 
 
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 lyžiarskych tratí 
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5.l     Výkon záchrannej činnosti  pri záchrane osôb  
 
     V roku 2007 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 84-roch záchranárov. 
Rozdelenie záchranárov podľa oblastných stredísk je uvedené v tabuľke. 
 
 

Oblastné stredisko Pôsobnosť Počet záchranárov 
Vysoké Tatry Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 23 
Nízke Tatry Nízke Tatry 21 
Západné Tatry Západné Tatry 10 
Malá Fatra Malá Fatra, Stredné Beskydy 12 
Veľká Fatra Veľká Fatra 10 
Slovenský raj Slovenský raj 8 
SPOLU  84 

   
 
     Okrem záchranárov v oblastných strediskách sa na záchrannej činnosti v priebehu roka podieľali aj 
5 zamestnancov – záchranárov Školiaceho strediska a 5 zamestnancov – záchranárov Strediska 
lavínovej prevencie. 
     Pri organizácii a výkone  záchrannej činnosti sa zamestnanci riadia internými pokynmi pre výkon 
záchrany.  
 
     V hodnotenom období zamestnanci Horskej záchrannej služby zasahovali v horských oblastiach, 
mimo výkonov pre prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a organizátorov športových podujatí, v 489 
prípadoch.  Počet zásahov podľa oblastných stredísk je uvedený v tabuľke. 
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Vysoké Tatry 7 89 22 9 1  6  2  2 10 148 
Nízke Tatry 2 27  55 20 11 3  5   5 128 
Západné Tatry 2 43  4   2  4 1   56 
Malá Fatra 3 33  10 2  2    1 5 56 
Veľká Fatra 6 8  22 5    10 1 3 11 66 
Slovenský raj  32 3          35 
Spolu 20 232 25 100 28 11 13 0 21 2 6 31 489 

 
 
     Nižší počet zásahov oproti predchádzajúcim rokom je prejavom zníženej návštevnosti, veľmi 
dobrým podmienkam na výkon letných aktivít, keďže nedochádzalo k typickým  búrkovým aktivitám 
a naopak, v zimnom období boli podmienky na výkon zimných aktivít veľmi nepriaznivé vzhľadom na 
vysoký stupeň lavínového nebezpečenstva, čo veľký počet návštevníkov odradilo od vstupu do 
horského terénu. Jednou z príčin zníženého počtu môže byť aj povinnosť uhrádzať náklady spojené so 
záchrannou alebo pátracou činnosťou.   
     Podrobnejšie údaje o záchrannej činnosti sú uvedené v prílohe. 
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5.1.1    Oblastné stredisko Vysoké Tatry 
 
      V letnej turistickej sezóne bol bola zaznamenaná priemerná úroveň počtu návštevníkov, ktorá 
trvala od konca júla do konca letnej sezóny. Celkový počet zásahov bol takmer identický s rokmi 2005 
a 2006.  Napriek nárastu počtu smrteľných úrazov na 8 (nárast oproti minulému roku o 2 obete), ide 
v posledných dvoch rokoch o celkovo klesajúci vývoj pri porovnaní s priemerným ročným počtom 
smrteľných úrazov za posledných 10 rokov, čo predstavuje 13,9 obete/rok. Činnosť oblastného 
strediska spočívala v záchranných a pátracích akciách, preventívnej činnosti, asistenciách na 
športových podujatiach rôzneho druhu,  v zabezpečovaní 24-hodinovej pohotovostnej služby na 
dispečingu, dennej pohotovostnej služby v zložení: vedúci záchrannej akcie, pohotovostný vodič, dvaja 
záchranári,   a pohotovostnej služby v noci v zložení: vedúci záchrannej akcie, pohotovostný vodič.        
     Počas zimného obdobia bol do pohotovostnej služby zapojený aj psovod s lavínovým psom. 
Zamestnanci oblastného strediska sa zúčastnili všetkých organizovaných školení a kondično – 
technických previerok. Vykonávali lyžiarsku službu v strediskách Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – 
Tatranská Lomnica, Jamy, Hrebienok a Jakubkova lúka. V mimosezónnom období sa čerpaním 
náhradného voľna znížil počet hodín práce nadčas a vykonávali sa bežné opravy budovy oblastného 
strediska Vysoké Tatry a záchranárskej techniky.    
     V súťažiach rýchlej lekárskej a zdravotníckej pomoci záchranári oblastného strediska obsadili prvé 
miesto na Rallye Rejvíz v Českej republike, čo potvrdili aj víťazstvom v obdobnej súťaži konanej na 
Slovensku.  
     Dobrovoľní záchranári boli nasadzovaní do záchranných akcií, do pohotovostných služieb počas 
voľných dní, lyžiarskych služieb a školení organizovaných Horskou záchrannou službou. Spolupráca 
s dobrovoľnými záchranármi z pohľadu odbornej pripravenosti, nástupov do pohotovostných 
a lyžiarskych služieb a dosažiteľnosti v prípade záchrannej akcie bola na veľmi dobrej úrovni, čo bol 
preverené aj pri kontrolnej cvičnej záchrannej akcii, ktorá bola vykonaná Úradom civilnej ochrany 
Ministerstva vnútra SR. Spolupráca s občianskym združením THS DZ bola v tomto roku zaznamenaná 
len pri cvičnej záchrannej akcii.  
     V rámci Integrovaného záchranného systému bolo organizovaných niekoľko záchranných 
a pátracích akcií. Na tradične vysokej úrovni bola spolupráca s poľským TOPRom, ktorý pre potreby 
HZS počas roka pri troch náročných záchranných akciách poskytol vrtuľník PZL Sokol, čím vo 
významnej miere prispel k záchrane postihnutých a skrátil čas ich záchrany a transportu .  
 
 
5.1.2    Oblastné stredisko Nízke Tatry 
 
     Činnosť oblastného strediska spočívala v záchranných a pátracích akciách, preventívnej činnosti, 
asistenciách na športových podujatiach rôzneho druhu, v zabezpečovaní stálej 24–hodinovej 
pohotovostnej služby na dispečingu v Jasnej a Táloch, zabezpečení pohotovostných služieb v zložení: 
vedúci záchrannej akcie, pohotovostný vodič, jeden záchranár. Počas zimného obdobia bol do 
pohotovostnej služby zaradený aj psovod s lavínovým psom podľa lavínovej situácie.  
     Zamestnanci oblastného strediska sa zúčastnili všetkých organizovaných školení, preškolení 
a kondično–technických previerok organizovaných Školiacim strediskom HZS.  
     Zamestnanci vykonávali na základe zmlúv s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných 
zariadení lyžiarsku službu v lyžiarskych strediskách Jasnej, Srdiečku, Čertovici a Vyšnej Boci. 
     V mimosezónnom období sa čerpaním náhradného voľna znížil počet hodín práce nadčas 
a vykonávali sa bežné opravy techniky a záchranného materiálu. 
     Priemerná návštevnosť v letnom období bola čo do počtu zásahov porovnateľná s minulým rokom. 
V zimnej sezóne bol zaznamenaný zvýšený počet návštevníkov, predovšetkým počas sviatkov 
a prázdnin. Celkový počet zásahov 655 bol takmer identický s predchádzajúcim rokom. Z toho 128 
zásahov bolo v horských oblastiach a 527 na lyžiarskych tratiach. 
     Spolupráca zo zložkami IZS (letka MV SR a letecká záchranná zdravotná služba) bola na veľmi 
dobrej úrovni.  
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5.1.3 Oblastné stredisko Západné Tatry 
 
     V rámci záchrannej činnosti zamestnanci oblastného strediska zasahovali v 107-mich prípadoch, 
z toho 51 zásahov bolo na zjazdových tratiach a 56 v horskom teréne. Na konci zimného obdobia 
zasahovali pri smrteľnej lavínovej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja lyžiari. V letnom období bola 
záchranná činnosť sústredená na oblasť Jamnickej a Račkovej doliny. Pátracie a záchranné akcie boli 
zamerané predovšetkým na vyslobodzovanie turistov, ktorí uviazli vo veľkom polome v Jamnickej 
doline. 
     Polícia SR, zdravotná záchranná služba a iné zložky integrovaného záchranného systému 
pravidelne spolupracovali so záchranármi oblastného strediska pri záchranných akciách nielen 
v horskom teréne. Svedčí to o dobrej spolupráci a reputácii HZS v týchto zložkách. Spolupráca bola 
dobrá aj v iných oblastiach činnosti týchto zložiek. 
     Dobrovoľní záchranári, ktorí spolupracujú s oblastným strediskom Západné Tatry, absolvovali 
preškolenie. V priebehu roka boli podpísané zmluvy s 30-timi vybranými dobrovoľnými záchranármi 
o vykonávaní záchrannej činnosti. 
     V rámci preventívnej činnosti v zimnom období bola vykonávaná kontrola a doplňovanie tyčového 
značenia k chate na Červenci, ďalej umiestňovanie informačných tabúľ „lavínový terén“ a aktuálne 
uzatváranie Žiarskej doliny pri akútnom lavínovom nebezpečenstve. V letnom období bola prevádzaná 
kontrola úsekov hrebeňa, po ktorom vedie červená turistická značka. Preventívna činnosť bola 
zameraná na stav terénu a technického zabezpečenia – reťaze. Zamestnanci oblastného strediska 
poskytujú turistom a záujemcom všetky informácie týkajúce sa podmienok na lyžovanie a turistiku.  
     Záchranári oblastného strediska asistovali pri tradičných športových podujatiach ako Slovenský 
pohár v skialpinizme,  Medzinárodné preteky horských služieb, ktoré organizuje HSnS, Horský duatlon 
a beh cez Klin v Račkovej doline.  
     Na základe zmluvy o zabezpečení lyžiarskej služby vykonávali zamestnanci oblastného strediska 
pohotovostné služby v lyžiarskom stredisku Zverovka-Spálená, záchranári oblastného strediska počas 
pracovného týždňa a dobrovoľní záchranári počas voľných dní a sviatkov. 
     V rámci vzdelávania a odbornej spôsobilosti dvaja zamestnanci ukončili Strednú zdravotnú školu, 
jeden pokračoval v štúdiu. Jeden záchranár študuje na Žilinskej univerzite, odbor stráž prírody. 
Zamestnanci sa zúčastňovali školení a preškolení, ktoré organizovalo Školiace stredisko HZS. 
V priebehu mesiaca jún vykonalo MV SR kontrolu, zameranú na nástup na záchrannú akciu 
v požadovanom počte záchranárov a časovom limite. Kontrolovaná bola aj súčinnosť s Horskou 
službou na Slovensku. Výsledok kontroly bol pre záchranárov oblastného strediska veľmi dobrý. 
     Materiálno-technické vybavenie záchranárov bolo pravidelne dopĺňané a bolo na požadovanej 
úrovni. Súčasne bolo zabezpečované aj vybavenie pre dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľali na 
záchrannej činnosti na základe dohody s HZS. 
           
          
5.1.4 Oblastné stredisko Malá Fatra 
 
     Hlavná činnosť oblastného strediska spočívala v záchranných a pátracích akciách,  preventívnej 
činnosti, asistenciách, ďalej boli zabezpečované pohotovostné služby na dispečingu a pohotovostný 
vodič.  
     Záchranári oblastného strediska sa zúčastnili aj všetkých školení a cvičení, organizovaných 
Školiacim strediskom HZS.  
     Preventívna činnosť sa vykonávala hliadkovaním v teréne, v letnom období sa vykonali kontroly 
a opravy zimného tyčovania, reťazí a ostatných technických pomôcok. Taktiež sa vykonávali drobné 
opravy na Dome HS a záchranných staniciach.  
     Na základe zmlúv o zabezpečení lyžiarskej služby vykonávali zamestnanci oblastného strediska 
lyžiarske služby v lyžiarskom stredisku Vrátna.  Okrem záchranárov oblastného strediska vykonávali 
službu aj dvaja brigádnici cez pracovné dni. Počas voľných dní zabezpečovali výkon lyžiarskej služby 
na lyžiarskych svahoch dvaja záchranári oblastného strediska a 4 dobrovoľní záchranári HSnS. 
V lyžiarskom stredisku Kubínska Hoľa bola lyžiarska služba zabezpečená jedným záchranárom 
oblastného strediska počas pracovných dní.   
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     Spolupráca s dobrovoľnými členmi občianskeho združenia Horská služba na Slovensku je na dobrej 
úrovni. Dobrovoľní záchranári vykonávali pohotovostné služby v Dome HZS počas voľných dní 
a sviatkov,  v zimnom období dvaja a v letnom období štyria dobrovoľní záchranári.  
     Na výbornej úrovni bola spolupráca s Leteckou záchrannou službou v Žiline a zo zložkami Prezídia 
PZ SR, dobrá z IZS a RZP. 
 
      
5.1.5 Oblastné stredisko Veľká Fatra 
 
     Oblastné stredisko nezaznamenalo podstatné zvýšenie úrazovosti, čo je výsledkom dobrej prevencie 
vykonávanej záchranármi v daných lokalitách. Jedná sa hlavne o vytyčovanie hrebeňa, ktoré sa robí 
pravidelne každý rok v jeseni a je aj pravidelne udržiavané. Počas roka bolo osadených 495 ks tyčí. 
Ďalej to je odborná informovanosť návštevníkov hôr pomocou elektronickej pošty, hlásením cez 
masovokomunikačné prostriedky, ale aj po telefonickej linke, kedy sa už ľudia informujú nielen 
o počasí ale aj o podmienkach na daných turistických trasách. Veľkou pomocou pre návštevníkov je 
samozrejme aj internetová stránka HZS, ktorá im okamžite podá najdôležitejšie základné informácie 
o počasí, výstrahách a podmienkach vo Veľkej Fatre.  
     Ako zlepšenú prevenciu treba spomenúť aj častejšie hliadkovanie zamestnancov v teréne, či už 
počas letného alebo zimného obdobia. Informácie o lavínovom nebezpečenstve napomohli k zníženiu 
úrazovosti a zasypaniu osôb pri zjazdoch na strmých svahoch a v exponovanom teréne. Lavínové 
sondy sú vykonávané pravidelne, najmä však po prudkých zmenách počasia. Boli osadené tabule 
upozorňujúce na lavínové nebezpečenstvo. Je pravdou, že minuloročná zima nepatrila k najlepším, 
čoho dôkazom bol aj menší pohyb skialpinistov a bežkárov na hrebeni a taktiež sme nezaznamenali 
rapídny nárast zjazdárov na lyžiarskych tratiach ako po minulé roky. Aj úrazovosť na svahoch sa dá 
hodnotiť ako zotrvávajúca. Koncom roka nám pribudlo nové lyžiarske stredisko v Liptovských 
Revúcach, kde sa naopak oproti minulým rokom zvýšil počet lyžiarov, čo je spôsobené kvalitou 
poskytovaných služieb a úpravou zjazdovky. V letnom období sme vykonali opravu reťazí a výmenu 
borhákov.  
     Zamestnanci oblastného strediska sa pravidelne zúčastňovali všetkých školení a preškolení 
organizovaných Školiacim strediskom HZS. Medzi najdôležitejšie však patrilo taktické cvičenie IZS na 
Martinských Holiach v júni, ktorého sa zúčastnilo 6 záchranárov oblastného strediska Veľká Fatra. 
     Je nutné spomenúť aj spoluprácu s okresmi a krajmi, kde sme sa zástupcovia oblastného strediska 
zúčastňovali zasadaní bezpečnostnej rady a krízového štábu. Zamestnanci spolupracovali 
s Ministerstvom vnútra SR na dňoch polície v Prievidzi, zúčastnili sa svetového dňa turistiky 
organizovaného inštitúciami vlády SR. Tieto akcie mali veľký ohlas či už zo strany návštevníkov ale aj 
organizátorov, ktorí i naďalej požadujú dobrú spoluprácu pri takýchto akciách. 
     Zamestnanci oblastného strediska spolupracovali pri hasení veľkého požiaru v horskej oblasti 
Jelenec a Rakytov, ktoré bolo hodnotené zo strany riadiacich zložiek ako veľmi efektívne, nakoľko sa 
preukázala vysoká fyzická zdatnosť záchranárov. 
     Počas hodnoteného obdobia sme pre potreby lyžiarskej služby využívali 2 dobrovoľných 
záchranárov HZS, čo sa ukázalo ako pozitívne, nakoľko sa profesionáli mohli venovať aj odbornej 
tematike, metodike, pohybu v teréne a preventívnej činnosti. Dobrovoľní záchranári sa zúčastnili aj 
dvoch záchranných akcií, ktoré boli v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek. 
     Celkovo záchranári oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali 335-krát, z toho 66-krát v horských 
oblastiach.  
     Medzi zásahmi boli aj ťažké, ktoré sa vykonávali za zlých poveternostných podmienok a v značne 
exponovanom teréne. Pri niektorých zásahoch sme spolupracovali aj s inými zložkami IZS. Čo sa týka 
spolupráce medzi jednotlivými zložkami, je treba konštatovať, že ešte stále sú značné rezervy.  
     Zamestnanci oblastného strediska vykonávali aj asistencie pri športových podujatiach – celkovo 193 
hodín. 
     Všetci záchranári oblastného strediska splnili limity a požiadavky kondično-technických previerok. 
Zvyšujú si kvalifikáciu štúdiom na Strednej zdravotnej škole a bakalárskym štúdiom na Zdravotníckej 
univerzite v Banskej Bystrici. 
     Materiálno-technické vybavenie je na požadovanej úrovni, pravidelne ošetrované a dopĺňané. 
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5.1.6    Oblastné stredisko Slovenský raj 
 
     V zimnej turistickej sezóne zamestnanci oblastného strediska vykonávali  pohotovostné služby 
v dome HZS Čingov a v záchrannej stanici Dedinky. Počas voľných dní a sviatkov bola v dome HZS 
Čingov pohotovostná služba zabezpečená dvoma zamestnancami HZS a jedným dobrovoľným 
záchranárom. V záchrannej stanici Dedinky a na lyžiarskom svahu Biele Vody zabezpečoval 
pohotovostnú službu jeden zamestnanec HZS. Na základe zmluvy (so spoločnosťou Ski Mlynky) o 
zabezpečení lyžiarskych služieb, boli vykonávané lyžiarske služby jedným zamestnancom HZS, v 
prípade požiadavky prevádzkovateľa, bola lyžiarska služba posilnená. Snehové podmienky na 
lyžovanie boli veľmi zlé. 
     Návštevnosť  severnej časti Slovenského raja bola v zimnej sezóne nižšia. Od 1.1.2007 platí nový 
návštevný poriadok Národného parku Slovenský raj, ktorý povoľuje lezenie ľadov v povolených 
lokalitách, ale podmienky na lezenie ľadov neboli dobré. 
     V letnej turistickej sezóne sa vykonávali 24-hodinové  pohotovostné služby  v dome HZS Čingov. 
Počas voľných dní a sviatkov, vykonávali pohotovostné služby zamestnanci HZS a dobrovoľní 
záchranári.  
     V rámci preventívnej činnosti boli prevádzané kontroly schodnosti a orientácie v teréne, 
umiestňovanie informačných a výstražných tabúľ. Informácie o schodnosti chodníkov  v Slovenskom 
raji boli podávané návštevníkom   prostredníctvom internetovej stránky  a  informačných  skriniek HZS 
v Čingove, Dedinkách a Podlesku. Návštevníci mali možnosť uhradiť úrazové poistenie spolu so 
vstupenkou do Slovenského raja.  
     Od 1.decembra bolo pracovisko oblastného strediska presťahované do novej budovy v Čingove.  
     Zamestnanci oblastného strediska na požiadanie asistovali pri troch športových podujatiach . 
     Dvaja zamestnanci navštevovali Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici a jeden bakalárske 
štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.  
     V priebehu roka oblastné stredisko spolupracovalo s HSnS, RZP Spišská Nová Ves, PZ Spišská 
Nová Ves, Správou Národného Parku Slovenský raj, Leteckou záchrannou službou Poprad, 
Mikroregión Slovenský raj a Záujmovým združením obcí Slovenský raj. 
 
 
       
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 Leteckou záchrannou zdravotnou službou, Policajným 
zborom Slovenskej republiky a zdravotníckymi zariadeniami. Prehľad vykonanej súčinnosti je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 
    

Horské oblasti 
Zložka Počet zásahov 

HZS 
Počet zásahov 
v súčinnosti Počet osôb % 

LZZS 489 66 - 13,5 
ZSS 489 39 - 8,0 
PZ SR 489 19 - 3,9 

 
      
    
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 občianskymi združeniami Horská služba na Slovensku a Dobrovoľný zbor 
Tatranskej horskej služby. Prehľad vykonanej spolupráce je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Horské oblasti 
Zložka Počet zásahov 

HZS 
Počet zásahov 
v spolupráci Počet osôb % 

HSnS 489 72 - 14,7 
DZ THS 489 5 - 1,0 

 
      
 
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 
zamestnanci počas roka vykonávali pohotovostné služby na dispečingoch oblastných stredísk 
a  pohotovostné služby na pracovisku podľa nasledujúcej tabuľky. 
 

pohotovostné 
služby jednotka VT NT ZT MF VF SR HZS 

dispečing osobodeň 693 1460 869 584 985 365 4 956 
záchranár osobodeň 1 448 1406 42 250 365 786 4 297 
 
     Okrem uvedených pohotovostných služieb na pracovisku vykonávali zamestnanci HZS aj 
pohotovostné služby v mieste trvalého bydliska. 
 
 
 
5.5    Preventívna činnosť 
 
     Na predchádzanie úrazom boli v rámci preventívnej činnosti vykonávané: 

• hliadkovania v teréne, 
• zabezpečovania vysokohorských chát sanitným a záchranárskym materiálom, 
• osvetová činnosť v horskom teréne, 
• kontrola dodržiavania právnych noriem a pokynov HZS v horských oblastiach, 
• aktualizovanie údajov na doméne www.hzs.sk, www.laviny.sk, wap.hzs.sk 
• práce v teréne podľa priloženej tabuľky: 

 
Preventívna činnosť jednotka VT NT ZT MF VF SR HZS 
- tyčové značenie km/ks 14/82 55/550 0/0 40/1600 74/495 0/0 183/2727 
- reťaze (kontrola) m 600 0 300 80 50 820 1850 
- reťaze (výmena) m 3 0 0 0 8 0 11 
- technické zariadenia ks 6 0 0 18 0 335 359 
 
 
     Záujem o poskytovanie informácií dokazuje návštevnosť stránok v správe HZS podľa nasledujúcej 
tabuľky: 
 

doména počet návštev/rok 
www.hzs.sk 8 348 900 
www.laviny.sk 634 211 
wap.hzs.sk 48 370 

 
 

http://www.hzs.sk
http://www.laviny.sk
http://www.hzs.sk
http://www.laviny.sk
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5.6     Činnosť Strediska lavínovej prevencie 
 
     Činnosť strediska je zameraná na lavínovú prevenciu. Stredisko má tri hlavné zamerania :  

• horská záchranná služba 
• verejnosť 
• zahraničie 
 

     Stredisko pracovalo v zložení: Ing. Ján Peťo – náčelník SLP 
                                                      Ing. Roman Švanda – odborný zamestnanec 
                                                      Ing. Milan Lizúch – odborný zamestnanec 
                                                      Juraj  Settey – odborný zamestnanec 
                                                      Mgr. Filip Kyzek – odborný zamestnanec     
 
                           
     5.6.1.  Merania a pozorovania 
 
a) Zamestnanci Strediska lavínovej prevencie (ďalej SLP) vykonávali merania na 4 meteorologických 

staniciach SLP v profile Chopka (Jasná, Luková, Kosodrevina, Srdiečko) . Každé ráno do 8,30 
hod. zaznamenávali  meteorologické údaje, potrebné k posúdeniu lavínovej situácie na Slovensku z 
10-tich synoptických (Lomnický štít, Štrbské pleso, Poprad, Chopok, Telgárt, Žilina, Liesek, Sliač, 
Prievidza, Kojšovská hoľa)   a 4-roch klimatických (Podbanské, Tatranská Lomnica, Skalnaté 
pleso, Javorina) staníc SHMÚ cez počítačový modem z centrálnej databázy SHMÚ. Cez internet 
odoberalo SLP naviac dáta z 6-tich tatranských staníc poľského IMGW (Zakopané, Kasprov vrch, 
Hala Gasienicova, Polana Chocholovska, Päť stavov polskych, Hala Ornak)  cez centrálu IMGW v 
Krakove. Tieto správy boli doplnené hláseniami lavínových zamestnancov z 10-tich staníc HZS 
(Vrátna, Kubínska hoľa, Martinské hole, Donovaly, Tále, Čertovica, Žiarska dolina – ústie, 
Zverovka, Starý Smokovec, Čingov) a 6 staníc pozorovateľov SLP (Chata pod Chlebom, Kráľova 
studňa, Štefánikova chata, Kamenná chata na Chopku, Žiarska chata, Solisko). 

b) Tendencia vývoja lavínových situácií bola každú hodinu monitorovaná posúdením meteodát zo 
všetkých synoptických staníc na Slovensku a horských staníc v Poľsku, sledovaním údajov z 
automatických meteorologických staníc na Chopku a v Jasnej, družicových snímok, záberov z 
meteoradarov, predpovedných synoptických máp a všetkých druhov predpovedí počasia. Tento 
monitoring sa vykonával pomocou programu IMS od dodávateľa MICROSTEP MIS a prepojením 
pevnou linkou na počítačovú sieť SHMÚ, ktoré umožňujú nepretržitý odber číselných, grafických 
aj obrazových informácií z tejto siete v reálnom čase. 

c) Meteorologické pozorovania boli doplnené meraniami vlastností snehovej pokrývky na 8-mich 
pozorovacích plôškach v jednotlivých pohoriach Slovenska, ktoré vykonávali zamestnanci SLP v 
spolupráci s lavínovými zamestnancami HZS. Celkom bolo na SLP vyhodnotených 64 nórskych 
testov stability  a profilov snehovej pokrývky. 

d) Na základe získaných informácií bola denne zostavovaná informácia o lavínovej situácii na 
Slovensku. Začiatok vydávania správ bol 6.11.06 a koniec 30.4.07. Každá správa obsahovala 
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 bola zostavená do 9,00 hod., umiestnená na  
nový informačný portál HZS www.laviny.sk  a nahraná na automatický telefónny záznamník SLP 
na tel.č.:044-5591695. Okrem tejto správy sa v ňom nachádzajú meteodáta zo všetkých staníc 
HZS, podmienky na horách, výstrahy HZS, predpovede počasia, grafické zobrazenie vývoja 
lavínovej situácie za posledných 5 dní v jednotlivých pohoriach SR, grafické výstupy priebehu 
meteoprvkov z automatickej stanice v Jasnej, informácie o výskyte lavín a lavínových nešťastiach, 
správa o priebehu počasia za posledné obdobie, informácie o podmienkach vo vysokohorskom 

http://www.laviny.sk
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teréne, doplnené aktuálnymi fotografiami. Správa o lavínovej situácii bola prostredníctvom IS HZS 
denne šírená e-mailom 6-tim médiám (poľský IMGW, SHMÚ, Rádio Tatry, TV Markíza, STV 
Text a Živá panoráma). Od 4. stupňa (veľké lavínové nebezpečenstvo) bola výstraha šírená ďalším  
mediám (Rádiá Expres, Tatry,  Korzár, agentúram TASR, SITA, ). SLP malo viac ako 30 krátkych 
živých vstupov do medií (najčastejšie Slovenský rozhlas,  TA3, TV JOJ, STV, Markíza, Liptov, 
Viva a iné). Prehľad počtu dní s vyhláseným stupňom lavínového nebezpečenstva v jednotlivých 
pohoriach SR je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
  stupeň lavínového nebezpečenstva počet 

pohorie 1. 2. 3. 4. 5. dní 

Vysoké Tatry 50 65 27 8 0 150 

Nízke Tatry 63 41 20 0 0 124 

Západné Tatry 58 66 22 4 0 150 

Malá Fatra 49 51 13 0 0 113 

Veľká Fatra 45 49 13 0 0 107 

 

e) Začiatkom novembra zimnej sezóny 2006/2007 nastala vplyvom intenzívneho sneženia (Žiarska 
chata 70 cm, Lomnický štít 120 cm) prvá vážnejšia lavínová situácia, keď lavíny zasiahli 
prístupovú cestu k Žiarskej chate a prístupový chodník ku Téryho chate v oblasti Veľkého Hangu. 
Táto situácia bola dôvodom na začiatok pravidelného denného vydávania informácie o lavínovej 
situácii na Slovensku. Od polovice novembra až do konca decembra prevládalo málo zrážkové 
počasie s nízkymi teplotami, čo ku koncu tohto obdobia znamenalo roztopenie snehovej pokrývky 
v nižších polohách. Vo vysokohorskom teréne sa v snehovej pokrývke vytvorili zákerné vrstvy 
dutinovej inovate a pohyblivého snehu, ktoré boli napriek minimálnej výške snehovej pokrývky 
príčinou lavín s mechanickým uvoľnením (Francúzska mulda, Smutné sedlo). Intenzívne sneženie 
sprevádzané silným severozápadným vetrom nastupuje na prelome januára a februára, kedy 
vznikla najvážnejšia lavínová situácia. Veľké lavíny boli zaregistrované najmä vo Vysokých 
Tatrách (Sedlo pod skokom, Veľký Hang, Lomnické sedlo, Cmiter, Brána, Velická dolina, juh 
Huncovského štítu a iné). V tomto období sa  stalo aj jediné lavínové nešťastie, keď v lavíne pod 
Bránou vo Veľkej Studenej doline zahynul osamelý skialpinista pri zjazde. Jeho telesné pozostatky 
sa našli až začiatkom júna po roztopení snehu. Vplyvom nastupujúceho oteplenia v polovici 
februára vznikajú základové lavíny aj v ostatných pohoriach. Toto obdobie trvá aj počas marca 
a vrcholí lavínovou aktivitou v tretej marcovej dekáde, keď veľké lavíny z mokrého snehu 
zasahujú chodník pod Grossovým ľadopádom a v Ďurkovej. V apríli sa vyskytli minimálne zrážky 
a bol nadpriemerne teplý, čo malo za následok rýchly úbytok snehovej pokrývky s minimálnym 
výskytom lavín.  

Pre skorý nástup zimy (začiatkom novembra 2007) SLP začalo vydávať informácie o lavínovej 
situácii na slovenských horách denne už od 8.11.07. Najvážnejšia lavínová situácia vznikla 
14.12.07, keď lavína pod Prostredným Grúňom v Žiarskej doline usmrtila dvoch slovenských 
skialpinistov. Napriek stabilizácii snehovej pokrývky v dôsledku pekného inverzného počasia SLP 
v ďalšom období zaregistrovalo a zdokumentovalo nezvyčajný výskyt menšej doskovej lavíny, 
ktorú odtrhli 3 poľskí skialpinisti 30.12.07 v Zelenej doline pod Baníkovským sedlom.  Jeden zo 
skialpinistov bol čiastočne zasypaný, utrpel len ľahšie mechanické poranenia. 

 
 
    5.6.2. Odstrel lavín 
 
     Počas uplynulej zimnej sezóny sa na testovanie stability snehovej pokrývky použilo cca 50 kg 
priemyselnej výbušniny Austrogel a 25 ks DRO tr. III. Odstrely sa vykonali na  lokalitách Lomnické 
sedlo a Spálená.       
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     Dňa 31.1.07 strelmajster SLP Ing. Ján Peťo testoval stabilitu svahu v Lomnickom sedle odpálením 
dvoch 3-kg náloží Austrogelu. Lavína výbuchmi nebola uvoľnená. Následne strelmajster a  jeho 
pomocníci kritický svah zaťažovali lyžami a zlyžovali.  Ani mechanickým zaťažením nebola uvoľnená 
lavína. Po týchto testoch bola povolená prevádzka svahu. Asi 30 min. po týchto testoch uvolnil ratrak 
pri úprave hornej rampy veľkú lavínu s výškou odtrhu do 3m, dĺžkou odtrhu cca 300m, ktorá zasiahla 
zjazdovku, zbehla pomedzi 4. a 5. podperu sedačkovej lanovky, nános zasiahol cez Skalnaté pleso až 
do protisvahu cca 200 m pod Obsevatórium.  Lavína nespôsobila žiadne škody. V praxi SLP to bol 
prvý prípad mechanického uvoľnenia lavíny po negatívnom odstrele. Situácia bola zhodnotená a boli 
navrhnuté opatrenia na operatívnej porade zainteresovaných strán dňa 26.3.07 v Starom Smokovci. 
    V dňoch 29.1. a 9.2.2007 sa stretli v Jasnej zástupcovia SLP a Kriminálneho a expertízneho ústavu 
Ministerstva vnútra SR  za účelom prerokovania prechodu pyrotechnickej činnosti SLP pod gesciu 
Ministerstva vnútra SR. 
     Dňa 19.4.2007 sa konalo rozporové jednanie na Ministerstve hospodárstva SR ohľadom novelizácie 
zákona č. 51/1989 Z.z. o výbušninách, bola dosiahnutá zmena v novele zákona v prospech činnosti 
HZS.  
     Dňa 3.5.2007 zorganizovalo SLP preškolenie strelmajstrov HZS v Jasnej s praktickým výcvikom 
odpaľovania náloží priemyselných výbušnín v lokalite Školského žľabu. 
     Dňa 15.5.2007 bol v Lešti zorganizovaný metodický výcvik pyrotechnikov Ministerstva vnútra SR, 
3 osoby. 
     Dňa 23.5.2007 sa na Donovaloch konala Konferencia „Metodický výcvik pyrotechnikov 
Ministerstva vnútra SR“ – prednáška na tému odstrel lavín. 
     Dňa 28.6.2007 bolo v Jalovci  zorganizované spoločné cvičenie strelmajstrov HZS a pyrotechnikov 
KaEÚ Ministerstva vnútra SR zamerané na použitie trhavín v jaskynnom priestore. 
     Dňa 2.7.2007 bol v Malej studenej doline - Priečne sedlo vykonaný odstrel kamenných blokov, 
ohrozujúcich frekventovaný turistický chodník. 
     Dňa 25.7.2007 sa v Lešti konal  metodický výcvik pyrotechnikov Ministerstva vnútra SR. 
     V dňoch 12. až 15.10.2007 bola vo Zvolene na Drevárskej fakulte Technickej univerzity, katedra 
Protipožiarnej ochrany, odprezentovaná prednáška v rámci predmetu Riadené explózie pre študentov 3. 
ročníka externého a interného štúdia. 
     Dňa 17.10.2007 bol na Donovaloch zorganizovaný metodický výcvik pyrotechnikov Ministerstva 
vnútra SR. 
     V priebehu 1. polroka 2007 boli vyvolané jednania a schválené OBÚ technologické postupy 
odstrelov lavín v Nízkych a Západných Tatrách, Veľkej a Malej Fatre.  
     V druhom polroku 2007 zamestnanci SLP pripravili návrh pokynu na pyrotechnickú činnosť v HZS 
podľa schválenej novely zákona č. 51/1989 Z.z. o výbušninách. 
 
        
   5.6.3.  Metodická činnosť    
 
         Zamestnanci Strediska lavínovej prevencie zabezpečili teoretické aj praktické vedenie 
a spoluprácu na lavínovej problematike na  metodických akciách:  
 
§ 5.1.2007 - Sliezsky dom, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastných stredísk Vysoké 

Tatry a Slovenský raj, pozemná záchrana – lavína, 8 účastníkov, 
§ 8.1.2007 - Chopok, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Nízke Tatry, 

pozemná záchrana – lavína, 12 účastníkov, 
§ 9.1.2007 - Sliezsky dom, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastných stredísk Vysoké 

Tatry a Slovenský raj, pozemná záchrana – lavína, 12 účastníkov, 
§ 10.1.2007 - Žiarska dolina, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska 

Západné Tatry, pozemná záchrana – lavína, 5 účastníkov, 
§ 15.1.2007 - Chopok, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Nízke 

Tatry, pozemná záchrana – lavína, 8 účastníkov, 
§ 16.1.2007 - Zverovka, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Západné 

Tatry, pozemná záchrana – lavína, 5 účastníkov, 
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§ 17.1.2007 - Sliezsky dom, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastných stredísk Vysoké 
Tatry a Slovenský raj, pozemná záchrana – lavína, 10 účastníkov, 

§ 18.1.2007 - Donovaly, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Veľká 
Fatra, pozemná záchrana – lavína, 6 účastníkov, 

§ 19.1.2007 - Vrátna, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Malá Fatra, 
pozemná záchrana – lavína, 10 účastníkov, 

§ 22.1.2007 - Donovaly, preškolenie a preskúšanie zamestnancov oblastného strediska Veľká 
Fatra, pozemná záchrana – lavína, 6 účastníkov, 

§ 5.-6.2.2007 - Popradské pleso, preškolenie a preskúšanie záchranárov-psovodov HZS, 
pozemná záchrana – lavína, 20 účastníkov, 

§ 7.2.2007 - Veľká Studená dolina, metodický deň – alpská kladivová sonda pre záchranárov-
lavínových špecialistov oblastného strediska Vysoké Tatry, 3 účastníci, 

§ 21.2.2007 - Spálená, metodický deň – alpská kladivová sonda pre záchranárov-lavínových 
špecialistov oblastného strediska Západné Tatry, 3 účastníci, 

§ 29.-30.11.2007 – Donovaly, preškolenie a preskúšanie lavínových zamestnancov HZS, 26 
účastníkov, 

§ 18.12.2007 - Žiarska dolina, metodický deň – snehové profily a kladivová sonda pre oblastné 
stredisko Západné Tatry juh, 

§ 31.12.2007 - Zelená dolina, metodický deň – snehové profily pre zamestnancov oblastného 
strediska  Západné Tatry sever. 

 
 

5.6.4. Evidencia lavín 
 

     V rámci evidencie lavín zamestnanci strediska lavínovej prevencie vykonávali: 
a) plnenie databázy programov evidencie lavín a lavínových svahov, 
b) rozbor meteorologických podmienok za uplynulú sezónu, rozbor lavínových situácií, číselné, 

tabuľkové a grafické zobrazenie nameraných údajov, 
c) údržba meracej techniky, pozorovacích plôšok,   
d) zber údajov o počasí, komentár k počasiu, prípadné letné výstrahy vzhľadom na poveternostné 

podmienky v horách. 
 
 

5.6.5. Odborná a publikačná činnosť 
 

 
a) Stredisko lavínovej prevencie spolupracovalo s vysokými školami na diplomových prácach, 

týkajúcich sa lavín a vysokohorského prostredia. Diplomantom boli poskytnuté podklady ako aj 
vedenie diplomových prác. 

b) Odborná činnosť, odborné posudky a vyjadrenia, publikačná činnosť: 
§ 2.1.200  rozhovor o lavínach v Slovenskom rozhlase Banská Bystrica v rámci relácie „Nočná 

pyramída“, 
§ 1.2.2007 - rozhovor o lavínach v rámci relácie Regionálny denník v STV2 Banská Bystrica, 
§ 13.3.2007 – relácia o lavínach pre TV Liptov, 
§ 26.3.2007 – Starý Smokovec, operatívna porada zainteresovaných organizácií (SLP, 

Riaditeľstvo HZS, oblastné stredisko Vysoké Tatry, TLD, ŠL TANAPu, S-TANAPu) 
s návrhom opatrení proti lavínam v Lomnickom sedle, 

§ 12.4.2007 – Prezentácia „Súčasnosť a budúcnosť SLP“ v rámci Konferencie „Súčasnosť a 
perspektívy zložiek IZS“, konanej na FZ Banská Bystrica,  

§ posúdenie  trasy a asistencia pri skialpinistických pretekoch v Žiarskej doline 24.3.2007 - 
freeride pretekoch na Chopku 31.3.-1.4.2007, pretekoch HZS vo Vysokých Tatrách 24.3.2007, 
skialpové preteky Chopok 7.4., beh na Chopok 30.6.2007, 

§ články o lavínach v týždenníku Liptov, o výstavbe AWS Naša Orava a Civilná ochrana, o 14. 
Kongrese EALS v Civilnej ochrane, 
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§ inštalácia  nového software do prístrojov GPS a PC, 
§ nákup alpských kladivových sond, software „Schneeprofilprogramm“ na ich vyhodnotenie 

a vyhodnotenie snehových profilov od rakúskej dodávateľa Sommer, preklad, inštalácia, 
§ nákup viacjazyčného metodického DVD o lavínach White Risk a jeho distribúcia do 

oblastných stredísk HZS, 
§ pripomienkovanie STN 018027 o značení vysokohorského terénu a lyžiarskych tratí, 
§ spolupráca so Sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na rezortnej vyhláške 

o územnej pôsobnosti HZS, 
§ príprava 14. Kongresu Asociácie Európskych lavínových služieb, 
§ spolupráca so ŠL TANAPu,  poľským TOPRom a TPN na „Atlase Tatier“, 
§ priebežné vedenie projektu na protilavínové opatrenia v oblasti obce Staré Hory, 
§ administrácia webstránky o lavínach – www.laviny.sk (novinky, výskyt a evidencia lavín, 

priebeh počasia, fotografie zimných podmienok z vysokohorského terénu a iné), 
§ predprogramová analýza meteoprogramu SLP – analýza dát a ich tok, 
§ spolupráca pri zostavení propozícií a spracovaní výsledkov pretekov HZS – Tatarkov 

memoriál a Beh do vrchu Jasná – Chopok, 
§ doplnky a preklad medzinárodného lavínového slovníka, 
§ Ročenka SLP 2005/2006 – konečné spracovanie podkladov, tlač, výroba CD, distribúcia, 
§ príprava a vydanie ročenky SLP 2006/2007, výroba CD a ich distribúcia,  
§ vydanie Checklistov pre lavínovú záchrannú akciu, 
§ spracovávanie štatistiky lavínových nehôd v zimnej sezóne 2006/07-2003/04 podľa týchto 

Checklistov, 
§ výroba výstražných lavínových tabúľ,   
§ návrh algoritmu pre nasadenie vrtuľníkov na lavínovú záchrannú akciu. 
 

 
     5.6.6  Medzinárodné kontakty 
 
§ V dňoch 2.-14.2.2007 sa jeden zamestnanec SLP zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do 

Kirgizskej republiky v rámci Projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej 
republike“ príprava a samotný výcvik v Kirgizsku. 

§ V dňoch 15.-16.5.2007 sa dvaja zamestnanci SLP zúčastnili zasadania nemecky hovoriacich 
lavínových služieb v rakúskom Admonte. Cieľom zasadania bolo zhodnotenie zimnej sezóny 
v Alpách a dohodnutie programu 14.stretnutia európskych lavínových služieb, ktoré sa 
uskutočnilo vo Vysokých Tatrách.   

§ V dňoch 21.- 24.6.2007 zorganizovalo SLP v spolupráci s Riaditeľstvom HZS 14. Kongres 
Asociácie Európskych Lavínových Služieb v hoteli Atrium v Starom Smokovci. Kongresu sa 
zúčastnilo 40 lavínových špecialistov zo 14-tich krajín. Mimo alpských zakladajúcich krajín sa 
zúčastnili po prvýkrát odborníci z Kanady, Islandu, Rumunska a Slovinska. Viacero ďakovných 
listov potvrdilo dobrú odbornú aj organizačnú úroveň kongresu.  

§ V dňoch 16.-21.10.2007 sa jeden zamestnanec SLP zúčastnil pracovného dňa a zasadania 
lavínovej komisie IKARu v Pontresine vo Švajčiarsku. 

§ V dňoch 7.-9.11.2007 sa traja zamestnanci SLP zúčastnili 3. pracovného stretnutia lavínových 
odborníkov Sudeto-Karpatských lavínových služieb v Zakopanom. 

 
 
 
 
5.7      Činnosť Školiaceho strediska  
 
     Odbornú spôsobilosť zamestnancov zabezpečuje Horská záchranná služba prostredníctvom 
Školiaceho strediska. Školiace stredisko Horskej záchrannej služby pracovalo v zložení: 

 
 Milan Sekelský                       náčelník Školiaceho strediska 

http://www.laviny.sk
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 Ivan  Krajčír                            odborný zamestnanec - pozemná záchrana a záchrana   
                                                          pod vrtuľníkom lanovou technikou 
 Martin Kupčo                          odborný zamestnanec – rádiová a spojovacia technika 
 Ladislav Gardošík                   odborný zamestnanec - kynológia 
 RNDr. Ivan Račko                  odborný zamestnanec - jaskynná záchrana 
 MUDr. Marcel Sedlačko         odborný zamestnanec - lekár školiaceho strediska 
 Zuzana Daxnerová                   odborný zamestnanec - administratíva       
  

     Dňa 1.1.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 567/2005 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 544/2002 
Z. z. o Horskej záchrannej službe. Odborná a zdravotná spôsobilosť je definovaná v § 12  uvedenej 
novely zákona. Z uvedenej legislatívy vyplýva, že odborná spôsobilosť zamestnancov je platná do 
31.12.2007.V roku 2007 skončila platnosť prechodného ustanovenia o obnove odbornej spôsobilosti 
v špecializovanej činnosti pozemná záchrana. Z tohto dôvodu boli previerky odbornej spôsobilosti 
pre zamestnancov HZS zaradené do plánu vzdelávacích a cvičných akcií  roku 2007. 
     Školiace stredisko organizovalo školenia a preskúšania v špecializovanej činnosti pozemná 
záchrana pre zamestnancov podľa oblastných stredísk. Školenia a preskúšania pozostávali z letnej 
a zimnej časti. Ich obsahová náplň a počet hodín boli určené Vyhláškou 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. 
     Vyhláška  nadobudla účinnosť 1.2.2006 a ustanovila druhy záchranných činností, získanie 
a obnovenie odbornej spôsobilosti v jednotlivých druhoch záchranných činností, obsah a rozsah školení 
a preškolení. Skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby nadobudol dňa  1.3.2006. 
                                                 
 
5.7.1  Prehľad školení 
   
     Školiace stredisko pracovalo v roku 2007 podľa schváleného plánu vzdelávacích a cvičných akcií. 
Činnosť školiaceho strediska bola zameraná na: 

• nácvik všetkých druhov záchranných akcií v jednotlivých oblastných strediskách HZS, 
• školenia a preškolenia organizované pre zamestnancov HZS,  
• sústredenia metodikov oblastných stredísk HZS, 
• školenia a preškolenia pre dobrovoľných záchranárov 
• školenia a preškolenia organizované pre iné subjekty, 
• školenia v rámci projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej  záchrannej služby“, 
• školenia v rámci projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej 

republike“. 
   
     Uvedené aktivity boli Školiacim strediskom realizované v zmysle platnej legislatívy, t.j. zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 
23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej 
službe v znení neskorších predpisov a Skúšobného poriadku Horskej záchrannej  služby.  
     Prehľad o vykonaných školeniach a preškoleniach a počte hodín školiteľov Školiaceho strediska 
uvádzame v nasledovných tabuľkách. 
 
                                                                                        
5.7.1.1   Školenia a preškolenia organizované pre zamestnancov HZS 
 

Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť 
Vysoké Tatry , SR , 3. 1 - 5. 1. 2007  

 
 
1 

 
 
2 

 
 

29 
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Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť 
Vysoké Tatry , SR, 8. 1 - 10. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
7 

 
 

29 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť  
Nízke  Tatry  - Chopok,  8. - 10. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
6 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť  
Nízke Tatry  - Chopok,  15. 1 - 18. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
5 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť  
Veľká Fatra – Donovaly,  15. 1 - 17. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 
 
 

 
 
4 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť 
Vysoké Tatry , SR, 15. 1 - 17. 1. 2007  
Horolez. a kondič.pPríprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
7 

 
 

29 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť 
Západné Tatry,  8. - 10. 1. 2007  
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
1 

 
2 

 
38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť,  
Západné Tatry - Žiarska, 15. 1 - 17. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
2 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť 
Malá Fatra  - Vrátna,  17. 1 - 19. 1. 2007  
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchr. pom. static. lán    

 
 
1 

 
 
5 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť  
Veľká Fatra - Donovaly, 22. 1 - 24. 1. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
2 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov HZS- zimná časť  
Vysoké Tatry,  4. - 5. 4. 2007 – náhradný termín 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
– oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
5 

 
 

29 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Nízke  Tatry – Jasná,  9.10. – 11.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán, 
rádiospojenie, organizácia ZA, skúšky   

 
 
2 

 
 
7 
 

 
 

62 
 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Vysoké Tatry, SR,   8.10. – 10.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán, 

 
 
 
1 

 
 
 
6 

 
 
 

31,5 
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rádiospojenie, organizácia ZA, skúšky   
Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Vysoké Tatry,   15.10. – 17.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán, 
rádiospojenie, organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

31,5 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Slovenský raj ,  19.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán, 
rádiospojenie, organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Vysoké  Tatry - 22.10. – 24.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán  

 
 
1 

 
 
5 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Západné Tatry - Zverovka,  9.10. – 11.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán  

 
 
1 

 
 
3 

 
 

27 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Veľká Fatra - Donovaly,  15.10. – 17.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán  

 
 
1 

 
 
4 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS - letná časť 
Nízke Tatry  - Jasná,  15.10. – 17.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

27 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Malá Fatra - Vrátna,  22.10. – 24.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán 

 
 
1 

 
 
8 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
zamestnancov  HZS- letná časť 
Vysoké Tatry,  30.10. – 31.10. 2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia pri ZA, záchrana pomocou statických lán 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Vysoké Tatry, SR,  3.1. – 5.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
4 
 

 
 

29 
 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Vysoké Tatry, SR, 8.1. – 10.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
1 

 
 

29 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Západné Tatry – Źiarska,  8.1. – 10.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
3 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Nízke Tatry - Chopok, 8.1. – 10.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
6 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
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Nízke  Tatry – Chopok , 15.1. – 18.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

1 7 38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Vysoké Tatry, SR, 15.1. – 17.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
5 

 
 

29 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Veľká Fatra –Donovaly,  15.1. – 17.1.2007 
Horolez. a kondič. TTP, oceľ, lavíny, záchrana pomocou 
statických lán  

 
 
1 

 
 
2 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Západné Tatry  - Zverovka,  15.1. – 17.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
1 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Malá Fatra – Vrátna,  17.1. – 19.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
5 

 
 

38 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Veľká Fatra - Donovaly,   22.1. – 24.1.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
1 

 
 
3 

 
 

38 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Nízke Tatry – Jasná,  9.10. – 11.10 .2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
2 

 
 
4 

 
 

62 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Vysoké  Tatry – St. Smokovec,  8.10. – 10.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Slovenský raj,  17.10. – 19.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Vysoké  Tatry – Smokovec,  15.10. – 17.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Vysoké  Tatry – Smokovec,  22.10. – 24.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Západné  Tatry – Zverovka,  9.10. – 10.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
4 
 

 
 
 

27 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti    
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školiteľov HZS – letná časť 
Nízke   Tatry – Jasná, 15.10. – 17.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 

 
1 

 

 
7 

 
27 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Veľká Fatra – Donovaly,  15.10. – 17.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia ZA, záchrana pomocou statických lán, 
organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Malá Fatra - Vrátna 22.10. – 24.10.2007 
Horole.a kondič. príprava, technické transportné prostriedky 
Improvizácia ZA, záchrana pomocou statických 
lán,Organizácia ZA, skúšky   

 
 
 
1 

 
 
 
8 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS – letná časť 
Vysoké Tatry – Smokovec  15.10. – 17.10.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
improvizácia , laná, organizácia ZA 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti 
školiteľov HZS zimná časť 
Medzinárodné školenie Krigizsko,   2.2. – 15.2.2007 
Horolez. a kondič. príprava, technické transportné prostriedky, 
oceľ, lavíny, záchrana pomocou statických lán   

 
 
2 

 
 
2 
 

 
 

63 

CELKOM 45 172 1471 
ZA - záchranná akcia 
 
 
5.7.1.2  Sústredenie metodikov oblastných stredísk  
 

 
Názov školenia 
Miesto a termín školenia 

Počet 
školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Sústredenie metodikov HZS  
Nízke Tatry, Chopok – Kamenná chata, 11.1. 2007 

 
2 

 
9 

 
5 

Sústredenie metodikov HZS 
Nízke Tatry,  Jasná,  6. 6. 2007 

 
2 

 
9 

 
5 

CELKOM 4 18 10 
 
     Sústredenia metodikov boli programovo zamerané na vykonanie školenia a preskúšania 
v špecializovanej činnosti pozemná záchrana pre zamestnancov oblastných stredísk HZS.       
 
 
5.7.1.3  Školenie a preškolenie zamestnancov HZS na vrtuľník MI 171, Augusta 109 K2 
 

 
Názov školenia 
Miesto a termín školenia 

Počet 
školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Školenie Augusta 109 K2 
20.6.2007 Poprad 
Bezpečnosť, A –109 K2,naviják, podves, núdzové pristátie, 
laná,  

 
 
 

 
60 
 
 

 
 
 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou  
Vysoké Tatry , SR,  5.-7.9.2007  

 
1 

 
25 

 
21 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou  

 
1 

 
3 

 
4,5 
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Nízke  Tatry, 18..9. 2007  
Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou  
Nízke Tatry,  18.9.2007 

 
1 
 

 
11 

 
7 

Školenie a prskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou  
Západné  Tatry – Zverovka,  21.9.2007 

 
1 

 
13 

 
6 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou  
Malá Fatra – Vrátna dolina,  2.10.2007  

 
2 

 
8 

 
11 

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou 
vrtuľníka lanovou technikou   
Malá Fatra -Vrátna, 2.10.2007 

 
2 

 
1 

 
14 

CELKOM 8 121 63,5 
 
     Školenia a preskúšanie  LZS na vrtuľník MI 171 sa konali v jednotlivých horských oblastiach na 
základe dohody s orgánmi štátnej ochrany prírody.  
     Na základe dohody medzi HZS a ATE s.r.o. Poprad o preškoľovaní zamestnancov HZS na vrtuľník 
Augusta 109 K2 boli zorganizované dve školenia zamerané na teoretickú prípravu pohybu okolo 
uvedeného vrtuľníka.   
 
 
5.7.1.4  Preškolenie dobrovoľných členov HSnS, DZ THS a HS Pieninského     

 národného parku 
 

Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín školiteľov 

Školiaceho 
strediska 

Školenie základnej záchrannej činnosti – zimná časť, 
HSnS Vysoké Tatry 
5.3. – 10. 3. 2007  
kondičná previerka, horolezectvo a pohyb v zimnom 
vysokohorskom teréne  

 
3 

 
16 
 

 
46 

Školenie základnej záchrannej činnosti – zimná časť, 
HSnS,  DZ THS, HS Pieniny 
Vysoké Tatry,  19.3. – 24. 3. 2007  
kondičná previerka, horolezectvo a pohyb v zimnom 
vysokohorskom teréne 

 
2 

 
20 

 
32 

Školenie základnej záchrannej činnosti – zimná časť, 
opakovaná skúška, HS Pieniny  
11. 04. 2007  
kondičná previerka, horolezectvo a pohyb v zimnom 
vysokohorskom teréne 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
7 

Školenie základnej záchrannej činnosti – letná časť, 
HSnS, HS Pieniny  
24.9. – 29.9.2007  
kondičné previerky, horolezectvo záchrana v horách, 
organizácia ZA zdravoveda, rdst, topografia a orientácia 

 
 
2 

 
 

21 

 
 

34 

Školenie a preskúšanie  pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť, HSnS  Nízke Tatry 
22.3. - 24.3. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky, lavína 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
4 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť, HSnS  MF –  Vrátna 
 13.4. - 15.4. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky, lavína 

 
1 

 
20 

 
10 
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Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,  DZ THS Vysoké Tatry  
01. 06. - 03. 06. 2007 
 horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

14 
 

 
 

33 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť, HSnS  Západné Tatry – Zuberec   
08. 06. - 10. 06. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
 
1 

 
 
 

35 

 
 
 

33 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,  HSnS  - Západné Tatry – juh  
15. 06. - 17. 06. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 
 

 
 
1 

 
 

17 

 
 

26,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti   - 
letná časť, DZTHS  - Vysoké Tatry  
15. 06. - 17. 06. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP 

 
 
 
1 

 
 
 

24 

 
 
 

33 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,   HSnS  Slovenský raj  
15. 06. - 17. 06. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP 

 
 
1 

 
 

16 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,   HSnS   Nizke Tatry –  juh  
15. 06. - 17. 06. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

10 

 
 

33 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,  HSnS  Nizke Tatry – Jasná 
22. 06. - 24. 06. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

18 

 
 

33 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
letná časť,  HSnS  -  Orava  
22. 06. - 24. 06. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

15 

 
 

26 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,  HSnS  - Malá Fatra,  
Chata pod Suchým, 29. 06. - 01. 07. 2007  
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

18 

 
 

29,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,   HSnS  - Malá Fatra 
Chata pod Suchým, 29. 06. - 01. 07. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
 
1 

 
 
 

22 

 
 
 

29,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,   HSnS   - Veľká Fatra  
Malinô Brdo, 29. 06. - 01. 07. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 

 
 
 
1 

 
 
 

33 

 
 
 

33 
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záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 
Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
letná časť,  HSnS   - Vysoké Tatry  
Sliezsky dom , 1.10. - 06. 10. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 

22 

 
 

47 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
letná časť, HSnS   Malá Fatra – Vrátna  
22.10. -24. 10. 2007   
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, technicko-transportné 
prostriedky 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

31,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť,  HSnS  Západné Tatry – Zverovka   
7.12. -9. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, 
organizácia.ZA, skúšky 

 
 
0 

 
 

16 

 
 
0 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
zimná časť,  HSnS  Malá Fatra  – Vrátna  
7.12. -9. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 

24 

 
 

13 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
zimná časť,  DZTHS   - Vysoké Tatry   
14.12. - 16. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 

19 
 

 
 

36,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť,  HSnS  Veľká Fatra  – Donovaly  
14.12. - 16. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 

28 
 
 
 

 
 

36,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
zimná časť, HSnS  Nízke Tatry - Chopok   
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

36,5 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  - 
zimná časť,  HSnS  Nízke Tatry - Jasná  
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
0 

 
 

13 
 

 
 
0 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť,  HSnS  Slovenský raj  
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 

10 

 
 

35 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť,   HSnS  Orava –Kubínska Hoľa  
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
0 

 
 

24 

 
 
0 
 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti  -    
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zimná časť, DZ THS Vysoké Tatry  
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
0 

 
15 

 
0 

Školenie a preskúšanie pozemnej záchrannej činnosti – 
zimná časť, HSnS  Západné Tatry - Žiarska  
21.12. - 23. 12. 2007 
horolezectvo a  kondičná previerka, improvizácia pri ZA, 
záchrana  pomocou statických lán, TTP lavíny, organizácia 
ZA, skúšky 

 
 
1 

 
 

28 

 
 

36,5 

CELKOM 29 516 746,5 
 
        Školenie a preskúšanie pre dobrovoľných členov horských služieb občianskych združení boli 
organizované a realizované podľa platných legislatívnych pravidiel pre odborné spôsobilosti 
v záchranných činnostiach. Preskúšanie a skúšky z uvedených druhov záchranných činností sa 
vykonali podľa skúšobného poriadku HZS.  
 
 
5.7.1.5  Školenia a preškolenia organizované pre iné subjekty 
 

 
Názov školenia 
Miesto a termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Počet 
školiteľov 

z iných 
oblastných 

stredísk 

Počet 
hodín 
iných 

školiteľov 

Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka 
lanovou technikou, 15.5.-17.5. 2007 
(zásady leteckej záchrany v horských oblastiach, 
transportné prostriedky pod vrtuľník, navádzanie 
nastupovanie vystupovanie, nakladanie 
a zlaňovanie,  práca z vrtuľníka v podvese, nácvik 
záchranných akcií)  

 
 
1 

 
 
4 

 
 

26 

  

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati  
Remata, 19.12.2007 
(zdravotná príprava, TTP, navádzanie vrtuľníka, 
nácvik záchranných akcií, rádiospojenie) 

 
2 

 
15 

 
18 

  

Školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na 
lyžiarskej trati 
Vyšné Ružbachy,  20- 22. 12. 2007 
(zdravotná príprava, TTP, navádzanie vrtuľníka, 
nácvik záchranných akcií, rádiospojenie) 

 
1 

 
5 

 
24 

  

CELKOM 4 24 68 0 0 
 
     Nakoľko novelizácia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 
predpisov neukladá povinnosť prevádzkovateľov lyžiarskych zariadení vykonávať a poskytovať prvú 
pomoc na lyžiarskej trati prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, realizovalo Školiace stredisko 
HZS len uvedené požiadavky na školenie a preskúšanie záchrannej činnosti na lyžiarskej trati.  
 
 
5.7.1.6  Školenia v rámci projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej 

 horskej záchrannej služby 
 

 
Názov školenia 
Miesto a termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 
školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Počet 
školiteľov 

z iných 
oblastných 

stredísk 

Počet 
hodín 
iných 

školiteľov 

Školenie pozemnej záchrany – zimná časť      
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Sliezsky dom, 19. -27.2.2007   
(improvizovaná záchrana, v žľaboch, záchrana 
pomocou statických lán, záchrana v ľadopáde, 
práca s lavínovými hľadačmi, skialpinistická túra, 
taktika a organizácia záchranných akcií, 
horolezectvo v ľadopáde) 

 
2 

 
26 

 
108 

 
3 

 
156 

Kynologické školenie 
Nízke Tatry – Jasná, 16. -26. 4.2007 
(podľa metodiky) 

 
1 
 

 
15 
 

 
26 

 
6 

 
203 

 
CELKOM 3 41 134 9 359 
       
          Školenia sa realizovali vo Vysokých a Nízkych Tatrách v Slovenskej republike. Program školení 
zostavilo Školiace stredisko HZS,  v tematických okruhoch pozemná záchrana-zimná časť 
a kynologické školenie. Školenia záchranárov tiež zabezpečilo Školiace stredisko prostredníctvom 
svojich zamestnancov v spolupráci so zamestnancami oblastných stredísk HZS.  
 
 
5.7.2 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti speleológie 
 

Názov školenia 
Termín školenia 
 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany záchranárov HZS 
a TOPR   
Mojtín  -  Strážovské vrchy,  27.4. – 30.4.2007 
Záchrana z lana, centrovanie a polohovanie záchranných nosidiel, 
prekonávanie kombinovaných úsekov 

 
 
1 

 
 

16 

 
 

24 
 

Precvičenie záchranných techník záchranárov s HaZZ 
Demänovská Dolina,  3.5. – 4.5.2007 
Vystrojenie trenažéra, prekonávanie kombinovaných úsekov na 
lane, pohyb v jaskynnom prostredí, precvičenie záchranných 
techník záchrana z premostenia  

 
 
1 

 
 

13 

 
 

14,5 

Cvičenie jaskynnej záchrannej skupiny družstvo č. 1 
Demänovská Dolina,  28.5.-29.5.2007  

 
1 

 
8 

 
30 

Sústredený výcvik záchranárskeho modulu  
Slovenský raj,  4.6. – 8.6.2007 

 
1 

 
3 

 
21 

Cvičenie jaskynnej záchrannej skupiny družstvo č. 2 
Demänovská Dolina, 12.6.-13.6.2007 

 
1 

 
7 

 
16 

Cvičenie jaskynnej záchrannej skupiny družstvo č. 1  
Demänovská Dolina, 4.9.- 6.9. 2007  
cvičenie podľa postupov 

 
1 

 
7 

 
13 

Cvičenie jaskynnej záchrannej skupiny družstvo č. 2  
Nízke Tatry, 17.9. – 19. 9. 2007 
s maďarskými záchranármi  cvičenie podľa postupov 

 
1 
 

 
6 

 
23 

Cvičenie jaskynnej záchrany TOPR 
Zakopané Poľsko, 11. - 14.10. 2007 
cvičenie podľa postupov  

 
0 

 
3 

 
 

CELKOM 8 63 141,5 
 
     V dňoch 27.4.-30.4.2007 sa uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej záchrannej činnosti na 
Mojtíne za účasti 4 záchranárov TOPR z Poľska. Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany 
záchranárov HZS a TOPR sa uskutočnil v zmysle plánu práce Školiaceho strediska na rok 2007 
s cieľom uskutočniť precvičenie jednolanovej speleologickej techniky, realizovať precvičenie 
koordinovanosti záchranných techník a uskutočniť cvičnú záchrannú akciu v Mojtínskej priepastnej 
jaskyni. Vymenili sa skúsenosti zo záchrannej činnosti a spoločne sa precvičila metodika pracovných 
postupov, v praxi sa precvičili a uplatňovali zásady bezpečnosti postupu pri manipulácii s nosidlami pri 
rôznych faktoroch sťažujúcich postup záchrannej akcie,  rozobrala sa psychológia a taktika pri 
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záchrannej činnosti. Cieľom spoločného seminára bolo zvýšenie súčinnosti záchranárov HZS a TOPR 
pri možných spoločných záchranných akciách v krasových oblastiach SR a PL.  
     V dňoch 3.5.-4.5.2007 sa uskutočnilo spoločné cvičenie záchranárov  jaskynnej záchrannej činnosti 
a ZB ZA HaZZ v Demänovskej Doline. Cieľom spoločného precvičenia bolo zdokonaliť používanie 
záchranného materiálu  pri technikách pomocou statických lán príslušníkmi Záchrannej brigády HaZZ 
Žilina pri práci s použitím jednolanovej techniky a tiež záchranných techník používaných HZS.  
     Precvičil sa pohyb na lane pri prekonávaní viacerých medzikotvení, precvičili sa techniky transportu 
postihnutého v rôznych typoch prostredia, vrátane jaskynného a uskutočnila sa cvičná záchranná akcia 
v Suchej jaskyni. Precvičila sa tiež evakuácia postihnutého z vertikály pomocou pohyblivého lanového 
premostenia nad vstupnou 15 m. priepasťou do jaskyne Psie diery. Ujednotili sa techniky záchrannej 
činnosti a evakuácie postihnutého z rôznych typov prostredia a preverila tak možnosť spolupráce 
príslušníkov HaZZ a HZS pri možnej spoločnej záchrannej činnosti v teréne. V praxi sa precvičili 
a uplatňovali zásady bezpečnosti postupu pri manipulácii s nosidlami pri rôznych faktoroch 
sťažujúcich postup záchrannej akcie. 
     V dňoch 28.5.-29.5.2007 sa uskutočnilo školenie záchranárov jaskynnej záchrannej činnosti -  
družstva č. 1  a v dňoch  12.6.-13.6.2007 školenie záchranárov jaskynnej záchrannej činnosti -  
družstva č.2. Cieľom cvičení bolo zdokonaliť používanie záchranného materiálu, statických lán pri 
práci s použitím jednolanovej techniky a tiež záchranných techník v jaskyniach. Precvičil sa pohyb na 
lane pri prekonávaní viacerých medzikotvení, pri vystrojovaní lanovej cesty, precvičili sa techniky 
transportu postihnutého v rôznych typoch jaskynného prostredia a vybudoval sa tiež fixný trenažér pre 
potreby HZS v Tunelovej jaskyni. Precvičila sa tiež evakuácia postihnutého z vertikály pomocou 
protiváhy a transport po lanovom premostení. V praxi sa precvičili a uplatňovali zásady bezpečnosti 
postupu pri manipulácii s lanom a nosidlami pri rôznych faktoroch sťažujúcich postup záchrannej 
akcie. 
     V dňoch 5.9.- 6.9.2007 sa uskutočnilo školenie záchranárov jaskynnej záchrannej činnosti - 
družstva č. 1. Cieľom cvičenia bolo zdokonaliť používanie záchranného materiálu, statických lán pri 
práci s použitím jednolanovej techniky a tiež záchranných techník v jaskyniach. Precvičil sa pohyb na 
lane pri prekonávaní viacerých medzikotvení, pri vystrojovaní lanovej cesty, precvičili sa techniky 
transportu postihnutého v rôznych typoch jaskynného prostredia na trenažéri Tunelovej jaskyni. 
Precvičila sa tiež evakuácia postihnutého z vertikály pomocou protiváhy a transport po lanovom 
premostení. Pri cvičnej záchrannej akcii sa precvičili a uplatňovali zásady bezpečnosti postupu pri 
manipulácii s lanom a nosidlami pri rôznych faktoroch sťažujúcich postup záchrannej akcie. 
     V dňoch 17.9.-19.9.2007 školenie záchranárov jaskynnej záchrannej činnosti -  družstva č. 2 
a maďarských záchranárov Cieľom školenia bolo v praxi precvičiť a uplatňovať zásady bezpečnosti 
postupu pri manipulácii s nosidlami pri rôznych faktoroch sťažujúcich postup záchrannej akcie,  
rozobrať psychológiu pri záchrannej činnosti. Cieľom spoločného školenia bolo aj prehĺbiť nadviazanú 
spoluprácu a súčinnosť záchranárov HZS a MR pri možných spoločných záchranných akciách 
v prihraničných krasových oblastiach SR a MR. Obsah cvičenia bol daný požiadavkami slovenskej 
legislatívy pre potrebnú úroveň teoretických a praktických skúsenosti, návykov a pri použití rôznych 
techník pri záchrane v jaskyniach. Školenia sa zúčastnili traja jaskynní záchranári z Pécsu s 
tlmočníkom, ktorí síce tak ako záchranári HZS používajú takmer totožnú metodiku vychádzajúcu 
z francúzskej školy jaskynnej záchrany, no preukázali znalosti s odlišnosťami, ktoré by len ťažko 
umožnili ich efektívne zapojenie do súčinnostnej záchrannej akcie v jaskynnom prostredí na území SR.  
     V dňoch 5.11. – 6.11.2007 sa uskutočnilo spoločné precvičenie záchrannej činnosti družstiev č.1 
a č.2, pričom sa uskutočnili cvičné záchranné akcie vo Vrátnej v Horných dierach a v Brestovskej 
jaskyni. 
     V dňoch 10.10.2007 – 14.10.2007  sa uskutočnilo školenie speleozáchrany organizované TOPR- om 
v poľskom  Zakopanom. Na školení sa zúčastnili 4 záchranári HZS. Uskutočnili sa precvičenia v teréne 
v jaskynných priestorov „ U Dziury“  Evakuácia postihnutého z vertikály za pomoci protiváhy 
z lanového premostenia a s následným horizontálnym transportom vo vzduchu. Počas transportu 
prebiehala zmena polohovania nosidiel. Transport postihnutého šikmým tyrolským premostením – 
lanovkou za pomoci protiváhy s následným horizontálnym transportom a prekonaním medzikotvenia 
a ďalším vertikálnym transportom so zmenou polohy nosidiel. Transport postihnutého za doprovodu 
záchranára vo vertikálnej polohe za použitia kombinácie protiváhy a kladkostroja a spúšťanie 
postihnutého s doprovodom samotným záchranárom pomocou statického lana cez STOP – Petzl. Dňa 
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13.10.2007 sa uskutočnila záchranná akcia v kaskádovitej vertikálnej jaskyni „Czarna“ za účasti aj 
dobrovoľných záchranárov TOPR. Dňa 14.10.2007 sa uskutočnila rekognoskácia systému jaskynných 
priestorov jaskyne „Zimnej jaskyne“ a tiež cvičná záchranná akcia za účasti aj dobrovoľných 
záchranárov TOPR. 
 
 
5.7.3 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti kynológie 
                 

Názov školenia 
Termín školenia 
 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Medzinárodný seminár psovodov a psov HZS 
Popradské Pleso, 4.2.-9.2.2007 
Výcvik podľa metodiky 

 
1 

 
40 

 
11,75 

Školenie psovodov a psov – letná časť 
Malá Fatra – Vrátna, 14.5-16.5.2007 
Výcvik podľa metodiky 

 
1 

 
19 

 
19 

Školenie psovodov a psov –  zimná časť 
Vysoké Tatry  – Tatranská Štrba,  19. -21. 11. 2007 
Výcvik podľa metodiky 

 
1 

 
22 

 
23,5 

Preškolenie školiteľov – psovodov HZS 
Malá Fatra - Vrátna, 10.12-12.12.2007 
Výcvik podľa metodiky 

 
1 

 
6 

 
19 

CELKOM 4 87 73,25 
  
     Činnosť školiaceho strediska HZS v odbore kynológia sa v roku 2007  riadila  plánom činnosti pre rok 
2007.  
     Hlavnou úlohou bolo pripravovať a udržiavať v pracovnej kondícií lavínových  psov a psovodov pre 
úspešné zvládnutie záchranných prác pri lavínových nešťastiach  pri pátracích akciách. 

          V  roku 2007 bol pre uhynutie vyradený z evidencie pes Chasan a pre starobu pes Ferdo. Do 
evidencie bol zaradený bol nový pes Campo a pes Charos. Okrem vlastných 15-tich psov využíva 
Horská záchranná služba pre záchrannú činnosť aj desať psov zamestnancov resp. dobrovoľných 
záchranárov. Horská záchranná služba využíva pri záchranných prácach a pátracích akciách aj sedem 
dobrovoľných záchranárov – psovodov na základe uzatvorených dohôd.  

     Veľmi dôležitá je aj starostlivosť o zdravotný stav psov. Vedie sa presná evidencia všetkých  psov a ich 
zdravotného stavu. Podľa Metodického usmernenia hlavného veterinárneho lekára Ministerstva vnútra 
SR a na základe zmluvy s veterinárnym lekárom MUDr. Černákom sa pravidelne štvrťročne vykonáva 
u všetkých psov veterinárna prehliadka a očkovanie.  
     Výstroj psov a psovodov sa zabezpečuje v zmysle vypracovaného interného pokynu. Pri pátraní 
v noci je potrebné doriešiť aj osvetlenie okolia.    
     Základným predpokladom úspešnosti nasadenia psa pri záchrannej akcii je individuálny výcvik 
a potom následne kontrola na spoločných cvičeniach. Psovodi HZS sa zúčastnili výcviku aj v zahraničí, 
kde mali možnosť  porovnávať úroveň psov HZS s ostatnými.  
     Psovodi vedú v pracovných knižkách evidenciu o zásahoch, kurzoch 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 nebezpečia boli zavedené pohotovostné služby pre psovodov 
(na telefón) v každom oblastnom stredisku. 
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5.7.4 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 
  v oblasti zdravovedy 

 
 
Názov školenia 
Miesto a termín školenia 
 

Počet 
školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov  
Školiaceho 
strediska 

Medzinárodný kynologický seminár 
Popradské Pleso  5.2.2007 
manažment záchrany v  lavíne 

 
1 

 
47 

 
2 

CELKOM 1 47 2 
 
 
5.7.5 Vyhodnotenie činnosti školiaceho strediska 

  v oblasti rádiovej a spojovacej techniky 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Preškolenie rádiospojenia zamestnancov HZS 
Vysoké Tatry – St. Smokovec, 6.6.2007 
rádiokomunikačné a interné predpisy, externé príslušenstvo 
na ručné rádiostanice   

 
 
1 

 

 
 

22 

 
 
1 

Preškolenie rádiospojenia zamestnancov HZS  
Nízke Tatry – Jasná, 7.6.2007 
rádiokomunikačné a interné predpisy, externé príslušenstvo 
na ručné rádiostanice   

 
 
1 

 

 
 

25 

 
 
1 

Preškolenie rádiospojenia zamestnancov HZS  
Veľká Fatra – Donovaly, 8.6.2007 
rádiokomunikačné a interné predpisy, externé príslušenstvo 
na ručné rádiostanice  

 
 
1 

 

 
 

16 

 
 
1 

Preškolenie rádiospojenia zamestnancov HZS 
Západné Tatry – Źiarska, 12. 7 . 2007 
rádiokomunikačné a interné predpisy, externé príslušenstvo 
na ručné rádiostanice   

 
 
1 
 

 
 
6 

 
 
1 

CELKOM 8 78 4 
 
     Na školeniach v oblasti rádiovej a spojovej techniky sa záchranári  HZS oboznámili s  
Telekomunikačným zákonom 610/2003 Z.z., metodickou príručkou rádio-spojenia HZS a obsluhou 
rádiostaníc HZS a  náhlavnou súpravou určenou na prácu s vrtuľníkom. 
 
     Školenia a preškolenia organizované pre iné subjekty 
 

 
Názov školenia 
Termín školenia 

Počet 
školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Počet 
účastníkov 

školenia 

Počet 
hodín 

školiteľov 
Školiaceho 
strediska 

Školenie s rádiovou prevádzkou –všeobecné  
Nízke Tatry – Jasná, 4.4.2007   
Metodika rádio –spojenia 

 
1 

 
26 

 
1 

CELKOM 1 26 1 
 
     Preškolenie bolo zamerané na obsluhu náhlavnej súpravy určenej na prácu s vrtuľníkom. 
Všeobecné školenie s rádiovou prevádzkou bolo vykonané pre Zdravotnícku fakultu v Prešove. 
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5.8     Činnosť Operačného strediska tiesňového volania 
  
     Operačné stredisko tiesňového volania HZS plnilo v roku 2007 úlohy pre zrýchlenie a skvalitnenie 
rozhodovacieho procesu pri záchrane osôb v horských oblastiach na Slovensku a úlohy vyplývajúce zo 
zákona o Integrovanom záchrannom systéme. Plnenie úloh je zabezpečené výkonom následovných 
činností: 
 
§ 24 – hodinový stály príjem akýchkoľvek tiesňových volaní prostredníctvom 

telekomunikačných prostriedkov na tiesňové čísla „18300“ a „112“, 
§ 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 softwerov (stav počasia, 

správy a fotografie na webovej stránke HZS), 
§ poskytovanie informácií pre verejnosť rôzneho druhu prostredníctvom telefónnych pevných 

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

a riaditeľstvom HZS, 
§ 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. 

 
     Počet prijatých tiesňových volaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
 
 
Prehľad o počte prijatých tiesňových volaní linkou „18 300“ a „112“ 
 

2007 Linka „112“ Linka „18 300“ 
Január 3 5 
Február 14 29 
Marec 3 9 
Apríl 0 6 
Máj 5 8 
Jún 4 5 
Júl 15 17 
August 6 16 
September 3 11 
Október 0 6 
November 0 1 
December 2 14 
Spolu 55 127 

 
 
     Prevádzku v operačnom stredisku tiesňového volania zabezpečovali od mesiaca február 2007 traja 
operátori a od mesiaca september dvaja operátori. 
     Operačné stredisko tiesňového volania HZS bolo v máji 2007 spolu s riaditeľstvom HZS 
presťahované z prenajatých nebytových priestorov v Poprade do priestorov novej budovy riaditeľstva 
v Hornom Smokovci. Pre nepretržitú prevádzku operátorov tak boli vytvorené výrazne kvalitnejšie 
pracovné podmienky.  
     Z dôvodu výhodnej polohy a technickej kvality anténneho systému operačné stredisko zabezpečuje 
zvukové záznamy rádiovej prevádzky v pásme VHF. 
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     V priebehu roka bolo začaté rozmiestňovanie a pripájanie terminálových pracovísk IZS 
v jednotlivých oblastných strediskách HZS ako aj v Operačnom stredisku tiesňového volania. 
Operačné stredisko sa tak stalo jediným špeciálnym externým pracoviskom Koordinačného strediska 
IZS v Prešove, ktoré je vzdialene on-line pripojené k telekomunikačnému informačnému systému IZS. 
   
 
 
5.9     Asistencie pri športových a iných podujatiach 
 
     Počet asistencií a počet osobodní záchranárov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 
Asistencie jednotka VT NT ZT MF VF SR Spolu 
- počet  počet 14 13 4 3 6 3 43 
- záchranárov osobodeň 248 58 8,5 10 193 4 521,5 
- pre iné zložky osobodeň 18 0 0 15 158 0 191 

 
 
 
 
6. Hospodárenie s finančnými prostriedkami 
  
 
6.1      Úvod 
 
6.1.1     Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia 
 
     Listom č. SE-20-19/ORF-02-2007 zo dňa 24.1.2007 bol určený pre štátnu príspevkovú organizáciu 
HZS Poprad rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2007: 
 
Funkčná klasifikácia:  03.2.0 - Ochrana pred požiarmi 
Program:                      04A – Záchranné zložky 
Podprogram:                04A03 – Horská záchranná služba 
 

                                                                                                               v Sk 
Názov ukazovateľa Výška limitu 
Príspevok na prevádzku 60 000 000  
z toho:  
     limit mzdových prostriedkov 29 905 000  
     náklady na reprezentáciu 3 000  
     propagácia a reklama 20 000  
Príspevok na HIM 0  

 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia boli správcom rozpočtovej kapitoly vykonané nasledovné 
rozpočtové opatrenia:   
 
1.  Rozpočtové opatrenie č. 1/1 – list MV SR č. SE-20-24/ORF-02-2007 zo dňa 30.1.2007. 

Ministerstvo financií SR vykonalo v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 1. Týmto rozpočtovým opatrením sa v kapitole MV 
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SR povoľuje prekročiť kapitálové výdavky, ako zdroje z predchádzajúcich rokov. Finančné 
prostriedky sú určené na nákup pozemku v k.ú. obec Donovaly. V nadväznosti na uvedené boli 
upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2007 nasledovne: 
 

Názov ukazovateľa Schválený 
limit 

Upravený 
limit 

Úprava Limit 
po úprave 

Kategória 

Príspevok na HIM 0  0 198 000 198 000  711  
*/ kód zdroja – 1315 
*/ číslo investičnej akcie – 14083 
 

V súlade s vykonaným rozpočtovým opatrením bola realizovaná úprava rozpočtu podľa 
ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2007 v rozpočtovom informačnom systéme, v 
evidenčnom liste úpravy rozpočtu a v registri investícií. 

 
2.  Rozpočtové opatrenie č. 36/12 – list MV SR č. SE-20-67/ORF-02-2007 zo dňa 22.5.2007. 

V nadväznosti na žiadosť Úradu vlády SR vykonalo Ministerstvo financií SR v zmysle 
ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 12. V súlade 
s uvedeným bolo vykonané pre HZS rozpočtové opatrenie a zvýšené výdavky boli určené na 
financovanie kapitálových výdavkov a obstaranie záchrannej techniky – 2 ks nosidiel KONG 
a vozíka na prepravu snežného skútra. 

 
                                                                                                                                                  v Sk 

Názov ukazovateľa Schválený 
limit 

Upravený 
limit 

Úprava Limit 
po úprave 

Kategória 

Príspevok na HIM 0  198 000 300 000 498 000  721 001  
 

V súlade s vykonaným rozpočtovým opatrením bola realizovaná úprava rozpočtu podľa 
ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2007 v rozpočtovom informačnom systéme, v 
evidenčnom liste úpravy rozpočtu a v registri investícií. 

 
3. V rámci projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby“ , na 

základe žiadosti konečného prijímateľa o platbu č. 3,  druh žiadosti – predfinancovanie, bola 
platobným poukazom prevedená dňa 19.3.2007 na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici 
čiastka 5 223 366,50 Sk, z toho: na bežné výdavky 961 235,50 Sk a na kapitálové výdavky 
4 262 131,- Sk. 

 
4. V rámci projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“,  na 

základe Zmluvy o poskytovaní profesionálnych služieb medzi UNDP a Horskou záchrannou 
službou, bola na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici dňa 16.3.2007 poskytnutá priebežná 
druhá splátka vo výške 40 000 USD, t.j. 1 027 200,- Sk. 

 
5. Platobným poukazom zo dňa 8.6.2007 (list MV SR č.p. CO-46-32/2007 zo dňa 26. júna 2007) bola 

poukázaná na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici čiastka 73 851,- Sk, účelovo určená na 
dobudovanie koordinačných stredísk IZS. 
Funkčná klasifikácia:       02.2.0 
Podprogram:                    04A04 
Kód zdroja:                      72c 
Číslo investičnej akcie:    17231 
Podpoložka:                     321   (tuzemský kapitálový grant) 

 
6. V rámci projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“,  na 

základe Zmluvy o poskytovaní profesionálnych služieb medzi UNDP a Horskou záchrannou 
službou, bola na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici dňa 6.7.2007 poskytnutá priebežná 
tretia splátka vo výške 50 000 USD, t.j. 1 229 300,- Sk. 
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7. Rozpočtové opatrenie č. 120 – list MV SR č. SE-20-106/ORF-02-2007 zo dňa 24. októbra 2007. 
V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený rozpočet 
bežných transferov na rok 2007. Finančné prostriedky boli účelovo určené na materiálno-technické 
zabezpečenie, školenie, prípravu dobrovoľných členov horských služieb a na úpravu limitu 
mzdových nákladov, vrátane prostriedkov do poistných fondov. 

 
                                                                                                                                                                              v Sk 
Názov ukazovateľa Schválený 

limit 
Upravený 

limit 
Úprava Limit 

po úprave 
Kategória 

Príspevok na prevádzku 60 000 000 60 000 000 1 500 000 61 500 000 600 
Limit mzdových nákladov 29 905 000  29 905 000 371 000 30 276 000  610  

 
V súlade s vykonaným rozpočtovým opatrením bola realizovaná úprava rozpočtu podľa 
ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2007 v rozpočtovom informačnom systéme, v 
evidenčnom liste úpravy rozpočtu. 

 
8. Dňa 30.11.2007 boli nevyčerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 73 851,- Sk vzhľadom na 

ich účelové určenie poukázané – vrátené poskytovateľovi Sekcii krízového manažmentu a civilnej 
ochrany MV SR. 
Funkčná klasifikácia:       02.2.0 
Podprogram:                    04A04 
Kód zdroja:                      72c 
Číslo investičnej akcie:    17231 
Podpoložka:                     321   (tuzemský kapitálový grant) 

 
9. Na základe žiadosti HZS č. 1861-11/01/2007 zo dňa 6.11.2007 a stanoviska sekcie krízového 

manažmentu a civilnej ochrany MV SR Sekcia ekonomiky súhlasila so zmenou použitia fondu 
reprodukcie (list MV SR č. SE-86-11/ORF-02/2007 zo dňa 30.11.2007, list MV SR č. SE-86-
12/ORF-02-2007 zo dňa 6.12.2007) vo vecnom členení nasledovne: 
§ nákup pozemkov - Starý Smokovec v predpokladanej výške 2 160 tis. Sk, 
§ obstaranie záchranárskej techniky – 20 ks kanadské sane v predpokladanej výške 500 tis. Sk, 
§ nákup objektu - Starý Smokovec v predpokladanej výške 90 tis. Sk, 
§ obstaranie dvoch aplikačných serverov na prevádzkovanie informačných systémov 

v predpokladanej sume 150 tis. Sk, 
§ technické zhodnotenie budovy HZS Horný Smokovec v predpokladanej sume 75 tis. Sk, 
§ technické zhodnotenie snežného skútra v predpokladanej sume 46 tis. Sk. 
Použitie fondu reprodukcie bolo aktualizované v registri investícií. 

 
10. Rozpočtové opatrenie č. 195/45 – list MV SR č. SE-20-135/ORF-02-2007 zo dňa 18. decembra 

2007. V nadväznosti na list č. MF/028569/2007-441 zo dňa 12.12.2007 povolilo Ministerstvo 
financií SR v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovým 
opatrením č. 45 prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007. V súlade 
s uvedeným Sekcia ekonomiky MV SR vynala rozpočtové opatrenie a upravila záväzné 
ukazovatele na rok 2007 pre našu organizáciu. Rozpočtovým opatrením boli poskytnuté finančné 
prostriedky na dokrytie platových prostriedkov zamestnancov vrátane prostriedkov na odvody do 
poistných fondov za zamestnávateľa, na zabezpečenie bežnej činnosti organizácie a na obstaranie 
dvoch snežných skútrov. 

                                                                                                                                                                              v Sk 
Názov ukazovateľa Schválený 

limit 
Upravený 

limit 
Úprava Limit 

po úprave 
Kategória 

Príspevok na prevádzku 60 000 000 61 500 000 5 810 000 67 310 000 600 
Limit mzdových nákladov 29 905 000  30 276 000 600 000 30 876 000  610  
Príspevok na obstaranie HIM 0  498 000 1 000 000 1 498 000  714 
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V súlade s vykonaným rozpočtovým opatrením bola realizovaná úprava rozpočtu podľa 
ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2007 v rozpočtovom informačnom systéme, v 
evidenčnom liste úpravy rozpočtu a v registri investícií. 
 

11. V rámci projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby“, na 
základe žiadosti konečného prijímateľa o platbu č. 4,  druh žiadosti – refundácia, bola platobným 
poukazom prevedená dňa 23.10.2007 na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici čiastka 
1 434 159,10 Sk, z toho: na bežné výdavky 1 434 159,10 Sk. 

 
12. V rámci projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“,  na 

základe Zmluvy o poskytovaní profesionálnych služieb medzi UNDP a Horskou záchrannou 
službou, bola na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici dňa 11.12.2007 poskytnutá 
priebežná štvrtá  splátka vo výške 30 000 USD, t.j. 673 770,- Sk. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     V rámci schválených limitov bežných a kapitálových výdavkov boli v priebehu hodnoteného 
obdobia vykonané aj interné rozpočtové opatrenia. 

     
 
6.1.2   Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov  

                                                                                                             
v Sk 

Skutočnosť k 31.12.2007 Názov ukazovateľa Schválený 
limit 

Upravený 
limit náklady/výnosy výdavky/príjmy % plnenia 

 a b c d d/b 
Príspevok na prevádzku 60 000 000,00  67 310 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 100,0 
z toho:      
     limit mzdových nákladov 29 905 000,00 30 876 000,00 30 549 321,95 30 876 000,00 100,0 
     náklady na reprezentáciu 3 000,00 3 000,00 2 998,70 2 998,50 99,9 
     propagácia a reklama 20 000,00 20 000,00 19 999,50 19 999,50 99,9 
Príspevok na HIM 0 1 498 000,00 0 1 498 000,00 100,0 
 
     V rámci mzdových nákladov (účet 521) boli zaúčtované náklady na nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2007 vo výške 1 315 729,11 Sk ako časové rozlíšenie so súvzťažným zápisom na 
účte časového rozlíšenia 389 – Odhadné účty pasívne, zároveň boli mzdové náklady znížené o náklady 
na nevyčerpané dovolenky za rok 2006 vo výške 1 642 407,16 Sk.  Rozdiel medzi nákladmi na 
nevyčerpanú dovolenku za rok 2006 a rok 2007 vo výške 326 678,05 Sk predstavuje rozdiel medzi 
mzdovými nákladmi a výdavkami na mzdy.           
     Výdavky na mzdy (kategória 610) boli čerpané k 31.12.2007 vo výške 30 876 000,- Sk, z toho 
mzdy za december 2007, ktoré budú zamestnancom vyplatené do 15.1.2008, predstavujú 3 073 059,- 
Sk  a boli prevedené na depozitný účet rozpočtovej organizácie. 
 
 
6.1.3     Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov programovej štruktúry 
 
     V rámci programového rozpočtovania boli pre Horskú záchrannú službu na rok 2007 stanovené 
nasledovné ciele a ukazovatele programovej štruktúry:  
 

Cieľ 1:   
     Zabezpečiť vykonanie pohotovostných služieb na pracovisku v rozsahu 7500 osobodní ročne. 
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 Plnenie:  
Rok 
R-3 

Rok 
R-2 

Rok 
R-1 

Rok 
R 

Rok 
R+1 

Rok 
R+2 

Rok 
R+3 

Názov ukazovateľa Typ Merná 
jednotka 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Plán 0 0 7500 7500 7500 7500 7500 pohotovostná služba výsledok osobodeň 
Skutočnosť 0 0 9290 9253    

 
 
Cieľ 2: 
     Zabezpečiť pravidelné školenia a preškolenia v rozsahu 150 osobodní ročne pre zvýšenie odbornej 
spôsobilosti zamestnancov Horskej záchrannej služby.  
 
Plnenie:  

Rok 
R-3 

Rok 
R-2 

Rok 
R-1 

Rok 
R 

Rok 
R+1 

Rok 
R+2 

Rok 
R+3 

Názov ukazovateľa Typ Merná 
jednotka 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Plán 0 0 150 150 150 150 150 školenia vykonané  

Školiacim strediskom 
výsledok osobodeň 

Skutočnosť 0 0 154,6 244,4    
 
 
Cieľ 3: 
     Pre skvalitnenie záchrannej činnosti zabezpečiť preškolenie dobrovoľných záchranárov 
podieľajúcich sa na záchrannej činnosti.  
 
Plnenie:  

Rok 
R-3 

Rok 
R-2 

Rok 
R-1 

Rok 
R 

Rok 
R+1 

Rok 
R+2 

Rok 
R+3 

Názov 
ukazovateľa 

Typ Merná 
jednotka 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Plán 0 0 0 60 90 95 0 

 
preškolenia 
pre 
dobrovoľných  
záchranárov 

výsledok počet 
dobrovoľných 
záchranárov Skutočnosť 0 0 0 516    
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6.2     Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky  
 
6.2.1  Príjmy                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                              v Sk 

kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť % % index   
gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 
        a b c d d/b d/c d/a   
  212 45 Príjmy z vlastníctva 84 831,64 50 000,00 59 000,00 71 027,80 142,1 120,4 0,84   

210   45 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 84 831,64 50 000,00 59 000,00 71 027,80 142,1 120,4 0,84   
  222 45 Pokuty a penále za porušenie predpisov 17 567,20 0,00 0,00 10 406,30 x x 0,59   
  223 45 Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb 5 182 464,00 14 450 000,00 5 622 000,00 4 662 586,70 32,3 82,9 0,90   
  229 45 Ďalšie administr. a iné poplatky a platby 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   

220   45 Administratívne a iné poplatky a platby 5 200 031,20 14 450 000,00 5 622 000,00 4 672 993,00 32,3 83,1 0,90   
  242 45   z vkladov 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   

240   45 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
  292 45 Ostatné príjmy 426 637,84 0,00 1 041 000,00 1 973 151,48 x 189,5 4,62   

290     Iné nedaňové príjmy 426 637,84 0,00 1 041 000,00 1 973 151,48 x 189,5 4,62   
200   45 Nedaňové príjmy 5 711 500,68 14 500 000,00 6 722 000,00 6 717 172,28 46,3 99,9 1,18   

  312 111   bežný transfer zo štátneho rozpočtu 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 0,97   
310   111 Tuzemské bežné granty a transfery 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 0,97   

  322 111   kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 11 987 900,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 x 100,0 0,11   
320   111 Tuzemské kapitálové granty a transfery 11 987 900,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 x 100,0 0,11   
300   111 Granty a transfery - ŠR 81 082 900,00 60 000 000,00 68 610 000,00 68 610 000,00 114,4 100,0 0,85   

  322 1315   kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 x 100,0 x   
300   131 Granty a transfery - prostriedky z roka 2005 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 x 100,0 x   

  312 1351   bežný transfer zo ŠR (Európsky fond region.rozvoja) 475 353,24 0,00 1 797 000,00 1 796 545,81 x 100,0 3,78   
  312 1352   bežný transfer zo ŠR (spolufinancovanie zo ŠR) 158 451,16 0,00 599 000,00 598 848,79 x 100,0 3,78   

310   135 Tuzemské bežné granty a transfery  633 804,40 0,00 2 396 000,00 2 395 394,60 x 100,0 x   
  322 1351   kapitálový transfer zo ŠR (Európsky fond reg.rozvoja) 144 900,00 0,00 3 197 000,00 3 196 598,25 x 100,0 22,06   
  322 1352   kapitálový transfer zo ŠR (spolufinancovanie zo ŠR) 48 300,00 0,00 1 065 000,00 1 065 532,75 x 100,1 22,06   

320   135 Tuzemské kapitálové granty a transfery  193 200,00 0,00 4 262 000,00 4 262 131,00 x 100,0 22,06   
300   135 Granty a transfery - prostriedky EFRR 827 004,40 0,00 6 658 000,00 6 657 525,60 x 100,0 8,05   

  292 71 Ostatné príjmy 78,56 0,00 32 000,00 52 474,37 x 164,0 667,95   
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200   71 Nedaňové príjmy 78,56 0,00 32 000,00 52 474,37 x 164,0 667,95   
  311 71 Tuzemské bežné granty 827 372,00 0,00 2 930 000,00 2 930 270,00 x 100,0 3,54   

300   71 Granty a transfery - grant Kirgizsko 827 372,00 0,00 2 930 000,00 2 930 270,00 x 100,0 3,54   
  321 72 Tuzemské kapitálové granty 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   

300   71 Granty a transfery - koordin.stredisko IZS 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
  SPOLU 88 448 855,64 74 500 000,00 85 150 000,00 85 165 442,25 114,3 100,0 0,96   

  453 1316 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 619 322,29     3 931 609,00 x x 1,09 mzdy 12/06 
  453 1316 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 387 938,90     0,00 x x x ŠR-vrátenie 
  453 42 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 115 878,50     0,00 x x x FR 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 113 823,01     438 990,81 x x 0,21 FR 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 119 591,71     0,00 x x x mzdy 12/06 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 95 536,47     90 573,64 x x 0,95 BÚ,DÚ,pokl. 

  453 71 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 23 889,49     473,74 x x 0,02 
účet 
Kirgizsko 

  453   Príjmové finančné operácie 11 475 980,37 0,00 0,00 4 461 647,19 x x 0,39   
  454 71 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 201 732,61 0,00 0,00 200 000,00 x x 0,99   
  454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov 201 732,61 0,00 0,00 200 000,00 x x 0,99   

450     Príjmy z ost. finančných operácií 11 677 712,98 0,00 0,00 4 661 647,19 x x 0,40   
  PRÍJMY CELKOM 100 126 568,62 74 500 000,00 85 150 000,00 89 827 089,44 120,6 105,5 0,90   

 
 
 
6.2.2     Príjmy – sumár podľa funkčnej klasifikácie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v Sk 

kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 
        a b c d d/b d/c d/a   
      záchranná činnosť 98 472 113,66 74 500 000,00 75 530 000,00 80 186 819,47 107,6 106,2 0,81   
      projekt INTERREG IIIA PL-SR 827 004,40 0,00 6 658 000,00 6 657 525,60 x 100,0 8,05   
      grant Kirgizsko 827 450,56 0,00 2 962 000,00 2 982 744,37 x 100,7 3,60   
      IZS - koordinačné stredisko 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
      PRÍJMY celkom 100 126 568,62 74 500 000,00 85 150 000,00 89 827 089,44 120,6 105,5 0,90   
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6.2.3    Bežné výdavky – kategória 610 a 620 
v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320   611 111   tarifný plat 16 620 636,00 19 940 000,00 19 750 000,00 19 750 321,00 99,0 100,0 1,19   
0320   612 111   príplatky 5 984 432,00 6 965 000,00 6 854 000,00 6 853 693,00 98,4 100,0 1,15   
0320   613 111   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť 1 813 138,00 1 900 000,00 2 443 000,00 2 442 927,00 128,6 100,0 1,35   
0320   614 111   odmeny 1 131 841,00 1 100 000,00 1 829 000,00 1 829 059,00 166,3 100,0 1,62   
0320 610   111 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. - ŠR 25 550 047,00 29 905 000,00 30 876 000,00 30 876 000,00 103,2 100,0 1,21   
0320   611 1316   tarifný plat 1 260 444,00     1 632 406,00 x x 1,30 mzdy 12/06 
0320   612 1316   príplatky 491 620,00     528 446,00 x x 1,07 mzdy 12/06 
0320   613 1316   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť 133 713,00     171 739,00 x x 1,28 mzdy 12/06 
0320   614 1316   odmeny 606 440,00     361 362,00 x x 0,60 mzdy 12/06 
0320 610   1316 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. 2 492 217,00 0,00 0,00 2 693 953,00 x x 1,08   

                          
0320 610     Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - spolu 28 042 264,00 29 905 000,00 30 876 000,00 33 569 953,00 112,3 108,7 1,20   
 
 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320   621 111   poistné do VšZP 1 261 514,00 1 479 000,00 1 576 000,00 1 575 797,00 106,5 100,0 1,25   
0320   622 111   poistné do Spoločnej ZP 636 043,00 921 000,00 686 000,00 686 445,00 74,5 100,1 1,08   
0320   623 111   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 449 220,00 391 000,00 703 000,00 703 244,00 179,9 100,0 1,57   
0320   625 111 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 756 973,00 6 962 000,00 7 000 000,00 6 999 845,00 100,5 100,0 1,22   
0320   627 111   príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 336 993,00 350 000,00 441 000,00 440 550,00 125,9 99,9 1,31   
0320 620   111 Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR 8 440 743,00 10 103 000,00 10 406 000,00 10 405 881,00 103,0 100,0 1,23   
0320   621 1316   poistné do VšZP 178 293,00 0,00 0,00 171 617,00 x x 0,96 mzdy 12/06 
0320   622 1316   poistné do Spoločnej ZP 90 183,00 0,00 0,00 76 487,00 x x 0,85 mzdy 12/06 
0320   623 1316   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 55 247,00 0,00 0,00 55 538,00 x x 1,01 mzdy 12/06 
0320   625 1316 Poistné do Sociálnej poisťovne 751 225,50 0,00 0,00 747 334,00 x x 0,99 mzdy 12/06 
0320   627 1316   príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 47 627,00 0,00 0,00 46 095,00 x x 0,97 mzdy 12/06 
0320 620   1316 Poistné a príspevok do poisťovní 1 122 575,50 0,00 0,00 1 097 071,00 x x 0,98   
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0320   625 45   na poistné do rezervného fondu 48 328,50     0,00 x x x   
0320 620   45 Poistné a príspevok do poisťovní-vl.príjmy 48 328,50 0,00 0,00 0,00 x x x   

                          
0320 620     Poistné a príspevok do poisťovní - spolu 9 611 647,00 10 103 000,00 10 406 000,00 11 502 952,00 113,9 110,5 1,20   
 
 
6.2.4    Bežné výdavky – kategória 630 

   v Sk 
funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320   631 111 Cestovné náhrady 925 342,39 820 000,00 730 000,00 730 653,94 89,1 100,1 0,79   
0320   632 111 Energie,voda a komunikácie 4 815 545,07 4 785 000,00 4 697 000,00 4 695 620,20 98,1 100,0 0,98   
0320   633 111 Materiál 15 005 648,77 4 222 000,00 9 372 000,00 9 373 132,47 222,0 100,0 0,62   
0320   634 111 Dopravné 3 254 558,40 3 980 000,00 3 601 000,00 3 601 806,17 90,5 100,0 1,11   
0320   635 111 Rutinná a štandardná údržba 807 250,30 700 000,00 586 000,00 583 663,04 83,4 99,6 0,72   
0320   636 111 Nájomné za prenájom 1 351 115,13 1 300 000,00 1 972 000,00 1 971 958,10 151,7 100,0 1,46   
0320   637 111 Služby 4 217 877,94 3 995 000,00 4 983 000,00 4 983 854,07 124,8 100,0 1,18   
0320 630   111 Tovary a služby - ŠR 30 377 338,00 19 802 000,00 25 941 000,00 25 940 687,99 131,0 100,0 0,85   
0320   631 45 Cestovné náhrady 11 408,00 20 000,00 21 000,00 21 457,30 107,3 102,2 1,88   
0320   632 45 Energie,voda a komunikácie 5 892,40 0,00 425 000,00 424 084,15 x 99,8 71,97   
0320   633 45 Materiál 251 140,44 1 203 000,00 425 000,00 423 564,00 35,2 99,7 1,69   
0320   634 45 Dopravné 825 028,60 0,00 718 000,00 808 367,37 x 112,6 0,98   
0320   635 45 Rutinná a štandardná údržba 1 513,60 0,00 127 000,00 126 566,76 x 99,7 83,62   
0320   636 45 Nájomné za prenájom 0,00 0,00 65 000,00 64 667,00 x 99,5 x   
0320   637 45 Služby 852 233,15 300 000,00 1 148 000,00 1 193 834,25 397,9 104,0 1,40   
0320 630   45 Tovary a služby - vlastné príjmy 1 947 216,19 1 523 000,00 2 929 000,00 3 062 540,83 201,1 104,6 1,57   
0320   633 71 Materiál 25 622,10 0,00 0,00 164 747,59 x x 6,43   
0320 630   71 Tovary a služby - finančné dary 25 622,10 0,00 0,00 164 747,59 x x x   
0320   637 1316 Služby 5 387 938,90 0,00 0,00 97 452,00 x x 0,02 mzdy 12/06 
0320 630   1316 Tovary a služby - prostr. ŠR min. rokov 5 387 938,90 0,00 0,00 97 452,00 x x x   
0320                         
0320 630     Tovary a služby - spolu 37 738 115,19 21 325 000,00 28 870 000,00 29 265 428,41 137,2 101,4 0,78   
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6.2.5    Bežné výdavky – kategória 640 
 v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320   642 111 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 50 506,00 173 000,00 58 000,00 58 725,00 33,9 101,3 1,16   
0320   649 111 Bežné transfery - zahraničné 14 757,00 17 000,00 29 000,00 28 706,01 168,9 99,0 1,95   
0320 640   111 Bežné transfery - ŠR 65 263,00 190 000,00 87 000,00 87 431,01 46,0 100,5 1,34   
0320   642 45 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 3,21 0,00 0,00 0,00 x x x mzdy 12/05 
0320 640   45 Bežné transfery - vlastné príjmy 3,21 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320   642 1316 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 4 529,79     43 133,00 x x 9,52   
0320 640   1316 Bežné transfery - prostr.ŠR min. rokov 4 529,79 0,00 0,00 43 133,00 x x 9,52   

                          
0320 640     Bežné transfery - spolu 69 796,00 190 000,00 87 000,00 130 564,01 68,7 150,1 1,87   
 
 
6.2.6.     Bežné výdavky - sumár 

v Sk 
funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320 600   111 Bežné výdavky - ŠR 64 433 391,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 1,04   
0320 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 1 995 547,90 1 523 000,00 2 929 000,00 3 062 540,83 201,1 104,6 1,53   
0320 600   71 Bežné výdavky - finančné dary 25 622,10 0,00 0,00 164 747,59 x x 6,43   
0320 600   1316 Bežné výdavky - prostriedky ŠR minul. rokov 9 007 261,19 0,00 0,00 3 931 609,00 x x 0,44   
0320 600     Bežné výdavky - celkom 75 461 822,19 61 523 000,00 70 239 000,00 74 468 897,42 121,0 106,0 0,99   
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6.2.7   Kapitálové výdavky – kategória 710 
v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

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

0320   713004 111 
Prevádzkové 
stroje,prístr,zariad,technika,náradie 0,00 0,00 240 000,00 239 467,20 x 99,8 x   

0320   714001 111 Nákup osobných automobilov 730 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320   714004 111 Nákup nákl.vozidiel,ťahačov,prípoj.vozidiel 0,00 0,00 60 000,00 60 532,80 x 100,9 x   
0320   714005 111 Nákup špeciálnych automobilov 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 x 100,0 x   
0320   717001 111 Realizácia nových stavieb 11 987 900,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320 710   111 Obstarávanie kapitálových aktív - ŠR 12 717 900,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 x 100,0 0,10   
0320   711001 1315 Nákup pozemkov 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 x 100,0 x   
0320 710   1315 Obstarávanie kapitálových aktív - ŠR 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 x 100,0 x   
0320   714005 42 Nákup špeciálnych automobilov 115 878,50 0,00 0,00 0,00 x x x   

0320 710   42 
Obstarávanie kapitálových aktív - z 
pred.majet. 115 878,50 0,00 0,00 0,00 x x x   

0320   711001 45 Nákup pozemkov 0,00 0,00 2 014 000,00 2 427 826,00 x 120,5 x   
0320   712001 45 Nákup budov, objektov alebo ich častí 0,00 0,00 90 000,00 87 821,00 x 97,6 x   
0320   713002 45 Náku výpočtovej techniky 0,00 0,00 125 000,00 150 000,00 x 120,0 x   
0320   713003 45 Nákup telekomunikačnej techniky 0,00 0,00 5 000,00 5 001,40 x 100,0 x   

0320   713004 45 
Prevádzkové 
stroje,prístr,zariad,technika,náradie 19 817,80 1 187 000,00 500 000,00 471 813,10 39,7 94,4 23,81   

0320   714001 45 Nákup osobných automobilov 9 498,80 10 540 000,00 0,00 0,00 x x x   
0320   714004 45 Nákup nákl.vozidiel,ťahačov,prípoj.vozidiel 0,00 50 000,00 1 000,00 35,70 0,1 3,6 x   
0320   714005 45 Nákup špeciálnych automobilov 448 179,10 1 200 000,00 54 000,00 52 170,30 4,3 96,6 0,12   
0320   716 45 Prípravná a projektová dokumentácia 134 208,50 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320   717001 45 Realizácia nových stavieb 2 812 253,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320   717002 45 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 0,00 75 000,00 67 487,70 x 90,0 x   
0320   717003 45 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy 1 024 745,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320 710   45 Obstarávanie kapit.aktív - z odpisov 4 448 702,20 12 977 000,00 2 864 000,00 3 262 155,20 25,1 113,9 0,73   
0320   713003 71 Nákup telekomunikačnej techniky 0,00 0,00 0,00 35 252,41 x x x   

0320   713004 71 
Prevádzkové 
stroje,prístr,zariad,technika,náradie 100 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x   

0320   717001 71 Realizácia nových stavieb 100 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x   
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0320 710   71 Obstarávanie kapit.aktív - finančné dary 200 000,00 0,00 0,00 35 252,41 x x 0,18   
                          

0320 710     Obstarávanie kapitálových aktív - spolu 17 482 480,70 12 977 000,00 4 362 000,00 4 795 407,61 37,0 109,9 0,27   
 
 
6.2.8     Kapitálové výdavky - sumár 

v Sk 
funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0320 700   111 Kapitálové výdavky - ŠR 12 717 900,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 x 100,0 0,10   
0320 700   1315 Kapitálové výdavky - ŠR z min. rokov 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 x 100,0 x   
0320 700   42 Kapitálové výdavky - z predaja majetku 115 878,50 0,00 0,00 0,00 x x x   
0320 700   45 Kapitálové výdavky - z odpisov 4 448 702,20 12 977 000,00 2 864 000,00 3 262 155,20 25,1 113,9 0,73   
0320 700   71 Kapitálové výdavky – darované prostriedky 200 000,00 0,00 0,00 35 252,41 x x 0,18   
0320 700     Kapitálové výdavky - celkom 17 482 480,70 12 977 000,00 4 362 000,00 4 795 407,61 37,0 109,9 0,27   
 
 
 
6.2.9  Projekt: „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej záchrannej služby“ 

Program: INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika 
v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0412   614 1351 Odmeny 159 774,00 0,00 637 000,00 637 113,00 x 100,0 3,99   

  610   1351 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 159 774,00 0,00 637 000,00 637 113,00   100,0 3,99   
0412   621 1351 Poistné do VšZP 6 485,25 0,00 22 000,00 21 754,50 x 98,9 3,35   
0412   622 1351 Poistné do Spoločnej ZP 390,00 0,00 13 000,00 12 684,00 x 97,6 32,52   
0412   623 1351 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 8 713,50 0,00 26 000,00 25 981,50 x 99,9 2,98   
0412   625 1351 Poistné do Sociálnej poisťovne 38 010,00 0,00 151 000,00 151 246,50 x 100,2 3,98   

  620   1351 Poistné a príspevok do poisťovní 53 598,75 0,00 212 000,00 211 666,50   99,8 3,95   
0412   631 1351 Cestovné náhrady 81 102,75 0,00 175 000,00 174 736,28 x 99,8 2,15   
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0412   632 1351 Energie,voda a komunikácie 2 472,18 0,00 7 000,00 6 759,84 x 96,6 2,73   
0412   633 1351 Materiál 110 050,12 0,00 572 000,00 571 974,17 x 100,0 5,20   
0412   634 1351 Dopravné 22 228,19 0,00 35 000,00 35 000,52 x 100,0 1,57   
0412   637 1351 Služby 46 127,25 0,00 159 000,00 159 295,50 x 100,2 3,45   
0412 630   1351 Tovary a služby  261 980,49 0,00 948 000,00 947 766,31 x 100,0 3,62   
0412 600   1351 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 475 353,24 0,00 1 797 000,00 1 796 545,81 x 100,0 3,78   

                          
0412   614 1352 Odmeny 53 258,00 0,00 212 000,00 212 371,00 x 100,2 3,99   

  610   1352 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 53 258,00 0,00 212 000,00 212 371,00   100,2 3,99   
0412   521 1352 Poistné do VšZP 2 161,75 0,00 7 000,00 7 251,50 x 103,6 3,35   
0412   622 1352 Poistné do Spoločnej ZP 130,00 0,00 4 000,00 4 228,00 x 105,7 32,52   
0412   623 1352 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 904,50 0,00 9 000,00 8 660,50 x 96,2 2,98   
0412   625 1352 Poistné do Sociálnej poisťovne 12 670,00 0,00 51 000,00 50 415,50 x 98,9 3,98   

  620   1352 Poistné a príspevok do poisťovní 17 866,25 0,00 71 000,00 70 555,50 x 99,4 3,95   
0412   631 1352 Cestovné náhrady 27 034,25 0,00 59 000,00 58 245,46 x 98,7 2,15   
0412   632 1352 Energie,voda a komunikácie 824,12 0,00 2 000,00 2 253,36 x 112,7 2,73   
0412   633 1352 Materiál 36 683,38 0,00 191 000,00 190 658,09 x 99,8 5,20   
0412   634 1352 Dopravné 7 409,41 0,00 11 000,00 11 666,88 x 106,1 1,57   
0412   637 1352 Služby 15 375,75 0,00 53 000,00 53 098,50 x 100,2 3,45   
0412 630   1352 Tovary a služby  87 326,91 0,00 316 000,00 315 922,29 x 100,0 3,62   
0412 600   1352 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 158 451,16 0,00 599 000,00 598 848,79 x 100,0 3,78   

                          
0412   713004 1351 Nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad.tech. 0,00 0,00 142 000,00 142 413,00 x 100,3 x   
0412   713005 1351 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 144 900,00 0,00 2 508 000,00 2 507 304,00 x 100,0 17,30   
0412   716 1351 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 3 000,00 3 123,75 x 104,1 x   
0412   717001 1351 Realizácia nových stavieb 0,00 0,00 543 000,00 543 757,50   100,1 x   
0412 700   1351 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 144 900,00 0,00 3 196 000,00 3 196 598,25 x 100,0 22,06   

                          
0412   713004 1352 Nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad.tech. 0,00 0,00 48 000,00 47 471,00 x 98,9 x   
0412   713005 1352 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 48 300,00 0,00 836 000,00 835 768,00 x 100,0 17,30   
0412   716 1352 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 1 000,00 1 041,25 x 104,1 x   
0412   717001 1352 Realizácia nových stavieb 0,00 0,00 181 000,00 181 252,50 x 100,1 x   
0412 700   1352 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 48 300,00 0,00 1 066 000,00 1 065 532,75 x 100,0 22,06   

                          



  

 48 

0412   614 45 Odmeny 609 400,00 0,00 302 000,00 301 636,00 x 99,9 0,49   
  610   45 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 609 400,00 0,00 302 000,00 301 636,00   99,9 0,49   

0412   521 45 Poistné do VšZP 19 966,00 0,00 15 000,00 14 599,00 x 97,3 0,73   
0412   622 45 Poistné do Spoločnej ZP 13 281,00 0,00 3 000,00 2 742,00 x 91,4 0,21   
0412   623 45 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 23 303,00 0,00 12 000,00 11 636,00 x 97,0 0,50   
0412   625 45 Poistné do Sociálnej poisťovne 141 327,00 0,00 74 000,00 73 149,00 x 98,9 0,52   

  620   45 Poistné a príspevok do poisťovní 197 877,00 0,00 104 000,00 102 126,00 x 98,2 0,52   
0412   631 45 Cestovné náhrady 54 661,50 0,00 138 000,00 138 244,00 x 100,2 2,53   
0412   632 45 Energie,voda a komunikácie 6 736,60 0,00 5 000,00 4 661,50 x 93,2 0,69   
0412   633 45 Materiál 1 500,00 0,00 70 000,00 70 400,00 x 100,6 46,93   
0412   634 45 Dopravné 36 770,30 0,00 23 000,00 22 818,50 x 99,2 0,62   
0412   637 45 Služby 158 823,00 0,00 272 000,00 272 338,00 x 100,1 1,71   
0412 630   45 Tovary a služby  258 491,40 0,00 508 000,00 508 462,00 x 100,1 1,97   
0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 1 065 768,40 0,00 914 000,00 912 224,00 x 99,8 0,86   

        projekt INTERREG - spolu 1 892 772,80 0,00 7 572 000,00 7 569 749,60 x 100,0 4,00   
 
 
6.2.10     Sumár 

v Sk 
funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   

kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 
          a b c d d/b d/c d/a   

0412 600   1151 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 475 353,24 0,00 1 797 000,00 1 796 545,81 x 100,0 3,78   
0412 600   1152 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 158 451,16 0,00 599 000,00 598 848,79 x 100,0 3,78   
0412 700   1151 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 144 900,00 0,00 3 196 000,00 3 196 598,25 x 100,0 22,06   
0412 700   1152 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 48 300,00 0,00 1 066 000,00 1 065 532,75 x 100,0 22,06   
0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 1 065 768,40 0,00 914 000,00 912 224,00 x x 0,86   
0320       projekt INTERREG - spolu 1 892 772,80 0,00 7 572 000,00 7 569 749,60 x 100,0 4,00   
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6.2.11     Grant: „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“ 
v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          d b c d d/b d/c d/a   
0950   614 71   odmeny 26 461,00 0,00 339 000,00 338 990,00 x 100,0 12,81   
0950 610   71 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 26 461,00 0,00 339 000,00 338 990,00 x 100,0 12,81   
0950   621 71 Poistné do VšZP 823,00 0,00 15 000,00 15 414,00 x 102,8 18,73   
0950   622 71 Poistné do Spoločnej ZP 0,00 0,00 3 000,00 2 979,00 x 99,3 x   
0950   623 71 Poistné do ostat.zdravotných poisťovní 1 823,00 0,00 13 000,00 12 768,00 x 98,2 7,00   
0950   625 71 Poistné do Sociálnej poisťovne 6 603,00 0,00 78 000,00 77 839,00 x 99,8 11,79   
0950 620   71 Poistné a príspevok do poisťovní  9 249,00 0,00 109 000,00 109 000,00 x 100,0 11,79   
0950   631 71 Cestovné náhrady 225 283,99 0,00 505 000,00 504 123,13 x 99,8 2,24   
0950   633 71 Materiál 22 729,00 0,00 348 000,00 9 238,50 x 2,7 0,41   
0950   637 71 Služby 239 985,89 0,00 817 000,00 933 992,84 x 114,3 3,89   
0950 630   71 Tovary a služby  487 998,88 0,00 1 670 000,00 1 447 354,47 x 86,7 2,97   
0950   649 71 Transfery do zahraničia 302 553,82 0,00 844 000,00 1 087 873,64 x 128,9 3,60   
0950 640   71 Bežné transfery 302 553,82 0,00 844 000,00 1 087 873,64 x 128,9 3,60   
0950 600   71 Bežné výdavky - grant Kirgizsko 826 262,70 0,00 2 962 000,00 2 983 218,11 x 100,7 3,61   
0950   637 45 Služby 1 583,04 0,00 15 000,00 9 816,70 x 65,4 6,20   
0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 1 583,04 0,00 15 000,00 9 816,70 x x 6,20   

        grant Kirgizsko - spolu 827 845,74 0,00 2 977 000,00 2 993 034,81 x 100,5 3,62   
 
 
6.2.12     Sumár 

v Sk 
funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   

kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 
          a b c d d/b d/c d/a   

0950 600   71 Bežné výdavky - grant 826 262,70 0,00 2 962 000,00 2 983 218,11 x 100,7 3,61   
0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 1 583,04 0,00 15 000,00 9 816,70 x 65,4 6,20   
0950       projekt INTERREG - spolu 827 845,74 0,00 2 977 000,00 2 993 034,81 x 100,5 3,62   
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6.2.13     Sumár podľa funkčnej klasifikácie 
v Sk 

funkčná kate- polož-     skutočnosť rozpočet rozpočet skutočnosť %  %  index   
kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2006 schválený upravený k 31.12.2007 plnenia plnenia rastu poznámka 

          a b c d d/b d/c d/a   
0320       záchranná činnosť 92 944 302,89 74 500 000,00 74 601 000,00 79 264 305,03 x 106,3 x   
0412       projekt INTERREG IIIA PL-SR 1 892 772,80 0,00 7 572 000,00 7 569 749,60         
0950       grant Kirgizsko 827 845,74 0,00 2 977 000,00 2 993 034,81 x x x   
0950       VÝDAVKY celkom 95 664 921,43 74 500 000,00 85 150 000,00 89 827 089,44 x 105,5 x   
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6.2.14       Podiel jednotlivých položiek príjmov a výdavkov  
                na celkovom plnení k 31.12.2007  
 
Príjmy                                                                                                                                           

kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 
  212 45 Príjmy z vlastníctva 71 027,80 100,0       
210   45 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 71 027,80 100,0       

  222 45 Pokuty a penále za porušenie predpisov 10 406,30 0,2       
  223 45 Popl.a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb 4 662 586,70 99,8       
  229 45 Ďalšie administr. a iné poplatky a platby 0,00 0,0       
220   45 Administratívne a iné poplatky a platby 4 672 993,00 100,0       

  242 45   z vkladov 0,00 0,0       
240   45 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 0,00 0,0       

  292 45 Ostatné príjmy 1 973 151,48 100,0       
290     Iné nedaňové príjmy 1 973 151,48 100,0       
200   45 Nedaňové príjmy 6 717 172,28   7,9     

  312 111   bežný transfer zo štátneho rozpočtu 67 310 000,00 100,0       
310   111 Tuzemské bežné granty a transfery 67 310 000,00 100,0       

  322 111   kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 1 300 000,00 100,0       
320   111 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 300 000,00 100,0       
300   111 Granty a transfery - ŠR 68 610 000,00   80,6     

  322 1315   kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 198 000,00         
300   131 Granty a transfery - prostriedky z roka 2005 198 000,00   0,2     

  312 1351   bežný transfer zo ŠR (Európsky fond region.rozvoja) 1 796 545,81 75,0       
  312 1352   bežný transfer zo ŠR (spolufinancovanie zo ŠR) 598 848,79 25,0       
310   135 Tuzemské bežné granty a transfery  2 395 394,60 100,0       

  322 1351   kapitálový transfer zo ŠR (Európsky fond reg.rozvoja) 3 196 598,25 75,0       
  322 1352   kapitálový transfer zo ŠR (spolufinancovanie zo ŠR) 1 065 532,75 25,0       
320   135 Tuzemské kapitálové granty a transfery  4 262 131,00 100,0       
300   135 Granty a transfery - prostriedky EFRR 6 657 525,60   7,8     

  292 71 Ostatné príjmy 52 474,37         
200   71 Nedaňové príjmy 52 474,37   0,1     

  311 71 Tuzemské bežné granty 2 930 270,00         
300   71 Granty a transfery - grant Kirgizsko 2 930 270,00   3,4     

  321 72 Tuzemské kapitálové granty 0,00         
300   71 Granty a transfery - koordin.stredisko IZS 0,00   0,00     

  SPOLU 85 165 442,25   100,0 94,81   
  453 1316 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 931 609,00 88,1     mzdy 12/06 

  453 1316 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 0,0     ŠR-vrátenie 
  453 42 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 0,0     FR 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 438 990,81 9,8     FR 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 0,0     mzdy 12/06 
  453 45 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 90 573,64 2,0     BÚ,DÚ,pokl. 

  453 71 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 473,74 0,0     
účet 
Kirgizsko 

  453   Príjmové finančné operácie 4 461 647,19 100,0 95,7     
  454 71 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 200 000,00 100,0       
  454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov 200 000,00 100,0 4,3     
450     Príjmy z ost. finančných operácií 4 661 647,19   100,0 5,19   

  PRÍJMY CELKOM 89 827 089,44     100,00   
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Sumár podľa funkčnej klasifikácie 
kate- polož-     skutočnosť podiel  podiel  podiel    
gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 
      záchranná činnosť 80 186 819,47 89,3       
      projekt INTERREG IIIA PL-SR 6 657 525,60 7,4       
      grant Kirgizsko 2 982 744,37 3,3       
      IZS - koordinačné stredisko 0,00 0,0       
      PRÍJMY celkom 89 827 089,44 100,0       

 
 
Bežné výdavky – kategória 610 a 620 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320   611 111   tarifný plat 19 750 321,00 64,0       
0320   612 111   príplatky 6 853 693,00 22,2       
0320   613 111   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť 2 442 927,00 7,9       
0320   614 111   odmeny 1 829 059,00 5,9       
0320 610   111 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. - ŠR 30 876 000,00 100,0 92,0     
0320   611 1316   tarifný plat 1 632 406,00 60,6     mzdy 12/06 
0320   612 1316   príplatky 528 446,00 19,6     mzdy 12/06 
0320   613 1316   náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť 171 739,00 6,4     mzdy 12/06 
0320   614 1316   odmeny 361 362,00 13,4     mzdy 12/06 
0320 610   1316 Mzdy,platy,služ.príjmy a ost.osob.vyrov. 2 693 953,00 100,0 8,0     

                    
0320 610     Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV - spolu 33 569 953,00   100,0     

 
 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320   621 111   poistné do VšZP 1 575 797,00 15,1       
0320   622 111   poistné do Spoločnej ZP 686 445,00 6,6       
0320   623 111   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 703 244,00 6,8       
0320   625 111 Poistné do Sociálnej poisťovne 6 999 845,00 67,3       
0320   627 111   príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 440 550,00 4,2       
0320 620   111 Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR 10 405 881,00 100,0 90,5     
0320   621 1316   poistné do VšZP 171 617,00 15,6     mzdy 12/06 
0320   622 1316   poistné do Spoločnej ZP 76 487,00 7,0     mzdy 12/06 
0320   623 1316   poistné do ostat.zdravotných poisťovní 55 538,00 5,1     mzdy 12/06 
0320   625 1316 Poistné do Sociálnej poisťovne 747 334,00 68,1     mzdy 12/06 
0320   627 1316   príspevok do doplnk.dôchodkových poisťovní 46 095,00 4,2     mzdy 12/06 
0320 620   1316 Poistné a príspevok do poisťovní 1 097 071,00 100,0 9,5     
0320   625 45   na poistné do rezervného fondu 0,00 0,0       
0320 620   45 Poistné a príspevok do poisťovní-vl.príjmy 0,00 0,0 0,0     

                    
0320 620     Poistné a príspevok do poisťovní - spolu 11 502 952,00   100,0     
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Bežné výdavky – kategória 630 
funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320   631 111 Cestovné náhrady 730 653,94 2,8       
0320   632 111 Energie,voda a komunikácie 4 695 620,20 18,1       
0320   633 111 Materiál 9 373 132,47 36,1       
0320   634 111 Dopravné 3 601 806,17 13,9       
0320   635 111 Rutinná a štandardná údržba 583 663,04 2,2       
0320   636 111 Nájomné za prenájom 1 971 958,10 7,6       
0320   637 111 Služby 4 983 854,07 19,2       
0320 630   111 Tovary a služby - ŠR 25 940 687,99 100,0 88,6     
0320   631 45 Cestovné náhrady 21 457,30 0,7       
0320   632 45 Energie,voda a komunikácie 424 084,15 13,8       
0320   633 45 Materiál 423 564,00 13,8       
0320   634 45 Dopravné 808 367,37 26,4       
0320   635 45 Rutinná a štandardná údržba 126 566,76 4,1       
0320   636 45 Nájomné za prenájom 64 667,00 2,1       
0320   637 45 Služby 1 193 834,25 39,0       
0320 630   45 Tovary a služby - vlastné príjmy 3 062 540,83 100,0 10,5     
0320   633 71 Materiál 164 747,59 100,0       
0320 630   71 Tovary a služby - finančné dary 164 747,59 100,0 0,6     
0320   637 1316 Služby 97 452,00 100,0     mzdy 12/06 
0320 630   1316 Tovary a služby - prostr. ŠR min. rokov 97 452,00 100,0 0,3     

                    
0320 630     Tovary a služby - spolu 29 265 428,41   100,0     

 
 
Bežné výdavky – kategória 640 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel  podiel  podiel    
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320   642 111 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 58 725,00 67,2       
0320   649 111 Bežné transfery - zahraničné 28 706,01 32,8       
0320 640   111 Bežné transfery - ŠR 87 431,01 100,0 67,0     
0320   642 45 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 0,00 0,0     mzdy 12/05 
0320 640   45 Bežné transfery - vlastné príjmy 0,00 0,0 0,0     
0320   642 1316 Bežné transfery jednotlivcom,nezisk.organiz. 43 133,00 100,0       
0320 640   1316 Bežné transfery - prostr.ŠR min. rokov 43 133,00 100,0 33,0     

                    
0320 640     Bežné transfery - spolu 130 564,01   100,0     

 
 
Bežné výdavky - sumár 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320 600   111 Bežné výdavky - ŠR 67 310 000,00 90,4       
0320 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 3 062 540,83 4,1       
0320 600   71 Bežné výdavky - finančné dary 164 747,59 0,2       
0320 600   1316 Bežné výdavky – prostr. ŠR minul. rokov 3 931 609,00 5,3       
0320 600     Bežné výdavky - celkom 74 468 897,42 100,0       
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Kapitálové výdavky – kategória 710 
funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   

klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 
0320   713004 111 Prevádz. stroje,prístr,zariad,technika,náradie 239 467,20 18,4       
0320   714001 111 Nákup osobných automobilov 0,00 0,0       
0320   714004 111 Nákup nákl.vozidiel,ťahačov,prípoj.vozidiel 60 532,80 4,7       
0320   714005 111 Nákup špeciálnych automobilov 1 000 000,00 76,9       
0320   717001 111 Realizácia nových stavieb 0,00 0,0       
0320 710   111 Obstarávanie kapitálových aktív - ŠR 1 300 000,00 100,0 27,1     
0320   711001 1315 Nákup pozemkov 198 000,00 100,0       
0320 710   1315 Obstarávanie kapitálových aktív - ŠR 198 000,00 100,0 4,1     
0320   714005 42 Nákup špeciálnych automobilov 0,00 0,0       

0320 710   42 
Obstarávanie kapitálových aktív - z 
pred.majet. 0,00 0,0 0,0     

0320   711001 45 Nákup pozemkov 2 427 826,00 74,4       
0320   712001 45 Nákup budov, objektov alebo ich častí 87 821,00 2,7       
0320   713002 45 Náku výpočtovej techniky 150 000,00 4,6       
0320   713003 45 Nákup telekomunikačnej techniky 5 001,40 0,2       
0320   713004 45 Prevádz..stroje,prístr,zariad,technika,náradie 471 813,10 14,5       
0320   714001 45 Nákup osobných automobilov 0,00 0,0       
0320   714004 45 Nákup nákl.vozidiel,ťahačov,prípoj.vozidiel 35,70 0,0       
0320   714005 45 Nákup špeciálnych automobilov 52 170,30 1,6       
0320   716 45 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,0       
0320   717001 45 Realizácia nových stavieb 0,00 0,0       
0320   717002 45 Rekonštrukcia a modernizácia 67 487,70 2,1       
0320   717003 45 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy 0,00 0,0       
0320 710   45 Obstarávanie kapit.aktív - z odpisov 3 262 155,20 100,0 68,0     
0320   713003 71 Nákup telekomunikačnej techniky 35 252,41 100,0       
0320   713004 71 Prevádz. stroje,prístr,zariad,technika,náradie 0,00 0,0       
0320   717001 71 Realizácia nových stavieb 0,00 0,0       
0320 710   71 Obstarávanie kapit.aktív - finančné dary 35 252,41 100,0 0,7     

                    
0320 710     Obstarávanie kapitálových aktív - spolu 4 795 407,61   100,0     

 
 
Kapitálové výdavky - sumár 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel  podiel  podiel    
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320 700   111 Kapitálové výdavky - ŠR 1 300 000,00 27,1       
0320 700   1315 Kapitálové výdavky - ŠR z min. rokov 198 000,00 4,1       
0320 700   42 Kapitálové výdavky - z predaja majetku 0,00 0,0       
0320 700   45 Kapitálové výdavky - z odpisov 3 262 155,20 68,0       

0320 700   71 
Kapitálové výdavky - prostriedky ŠR z 
min.roka 35 252,41 0,7       

0320 700     Kapitálové výdavky - celkom 4 795 407,61 100,0       
 
 
Projekt „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej záchrannej služby“ 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel  podiel  podiel    
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0412   614 1351 Odmeny 637 113,00 100,0       
  610   1351 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 637 113,00 100,0 35,5     

0412   521 1351 Poistné do VšZP 21 754,50 10,3       
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0412   622 1351 Poistné do Spoločnej ZP 12 684,00 6,0       
0412   623 1351 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 25 981,50 12,3       
0412   625 1351 Poistné do Sociálnej poisťovne 151 246,50 71,5       

  620   1351 Poistné a príspevok do poisťovní 211 666,50 100,0 11,8     
0412   631 1351 Cestovné náhrady 174 736,28 18,4       
0412   632 1351 Energie,voda a komunikácie 6 759,84 0,7       
0412   633 1351 Materiál 571 974,17 60,3       
0412   634 1351 Dopravné 35 000,52 3,7       
0412   637 1351 Služby 159 295,50 16,8       
0412 630   1351 Tovary a služby  947 766,31 100,0 52,8     
0412 600   1351 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 1 796 545,81   100,0 23,73   

                    
0412   614 1352 Odmeny 212 371,00 100,0       

  610   1352 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 212 371,00 100,0 35,5     
0412   521 1352 Poistné do VšZP 7 251,50 10,3       
0412   622 1352 Poistné do Spoločnej ZP 4 228,00 6,0       
0412   623 1352 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 8 660,50 12,3       
0412   625 1352 Poistné do Sociálnej poisťovne 50 415,50 71,5       

  620   1352 Poistné a príspevok do poisťovní 70 555,50 100,0 11,8     
0412   631 1352 Cestovné náhrady 58 245,46 18,4       
0412   632 1352 Energie,voda a komunikácie 2 253,36 0,7       
0412   633 1352 Materiál 190 658,09 60,3       
0412   634 1352 Dopravné 11 666,88 3,7       
0412   637 1352 Služby 53 098,50 16,8       
0412 630   1352 Tovary a služby  315 922,29 100,0 52,8     
0412 600   1352 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 598 848,79   100,0 7,91   

                    

0412   713004 1351 
Nákup prevádzkových 
strojov,prístr.zariad.tech. 142 413,00   4,5     

0412   713005 1351 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 2 507 304,00   78,4     
0412   716 1351 Prípravná a projektová dokumentácia 3 123,75   0,1     
0412   717001 1351 Realizácia nových stavieb 543 757,50   17,0     
0412 700   1351 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 3 196 598,25   100,0 42,23   

                    

0412   713004 1352 
Nákup prevádzkových 
strojov,prístr.zariad.tech. 47 471,00   4,5     

0412   713005 1352 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 835 768,00   78,4     
0412   716 1352 Prípravná a projektová dokumentácia 1 041,25   0,1     
0412   717001 1352 Realizácia nových stavieb 181 252,50   17,0     
0412 700   1352 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 1 065 532,75   100,0 14,08   

                    
0412   614 45 Odmeny 301 636,00 100,0       

  610   45 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 301 636,00 100,0 33,1     
0412   521 45 Poistné do VšZP 14 599,00 14,3       
0412   622 45 Poistné do Spoločnej ZP 2 742,00 2,7       
0412   623 45 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 11 636,00 11,4       
0412   625 45 Poistné do Sociálnej poisťovne 73 149,00 71,6       

  620   45 Poistné a príspevok do poisťovní 102 126,00 100,0 11,2     
0412   631 45 Cestovné náhrady 138 244,00 27,2       
0412   632 45 Energie,voda a komunikácie 4 661,50 0,9       
0412   633 45 Materiál 70 400,00 13,8       
0412   634 45 Dopravné 22 818,50 4,5       
0412   637 45 Služby 272 338,00 53,6       
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0412 630   45 Tovary a služby  508 462,00 100,0 55,7     
0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 912 224,00   100,0 12,05   

        projekt INTERREG - spolu 7 569 749,60     100,00   
 
 
Sumár 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0412 600   1151 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 1 796 545,81 23,7       
0412 600   1152 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 598 848,79 7,9       
0412 700   1151 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 3 196 598,25 42,2       
0412 700   1152 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 1 065 532,75 14,1       
0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 912 224,00 12,1       
0320       projekt INTERREG - spolu 7 569 749,60 100,0       

 
 
Grant „Posilnenie spolupráce horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“ 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0950   614 71   odmeny 338 990,00 100,0       
0950 610   71 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 338 990,00 100,0       
0950   621 71 Poistné do VšZP 15 414,00 14,1       
0950   622 71 Poistné do Spoločnej ZP 2 979,00 2,7       
0950   623 71 Poistné do ostat.zdravotných poisťovní 12 768,00 11,7       
0950   625 71 Poistné do Sociálnej poisťovne 77 839,00 71,4       
0950 620   71 Poistné a príspevok do poisťovní  109 000,00 100,0 3,7     
0950   631 71 Cestovné náhrady 504 123,13 34,8       
0950   633 71 Materiál 9 238,50 0,6       
0950   637 71 Služby 933 992,84 64,5       
0950 630   71 Tovary a služby  1 447 354,47 100,0 48,5     
0950   649 71 Transfery do zahraničia 1 087 873,64 100,0       
0950 640   71 Bežné transfery 1 087 873,64 100,0 36,5     
0950 600   71 Bežné výdavky - grant Kirgizsko 2 983 218,11     99,67   
0950   637 45 Služby 9 816,70   100,0     
0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 9 816,70   100,0 0,33   

        grant Kirgizsko - spolu 2 993 034,81     100,00   
 
Sumár 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0950 600   71 Bežné výdavky - grant 2 983 218,11 99,7       
0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 9 816,70 0,3       
0950       projekt INTERREG - spolu 2 993 034,81 100,0       

 
Sumár podľa funkčnej klasifikácie 

funkčná kate- polož-     skutočnosť podiel podiel podiel   
kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky k 31.12.2007 v % v % v % poznámka 

0320       záchranná činnosť 79 264 305,03 88,2       
0412       projekt INTERREG IIIA PL-SR 7 569 749,60 8,4       
0950       grant Kirgizsko 2 993 034,81 3,3       
0950       VÝDAVKY celkom 89 827 089,44 100,0       
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6.3    Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 
 

 
 

Náklady 
k 31.12.2007 

Výnosy 
k 31.12.2007 

Hospodársky 
výsledok 

záchranná činnosť HZS 83 345 258,47 73 286 157,77 - 10 059 100,70 
Projekt:  
Posilnenie spolupráce slovenskej  a poľskej HZS 

 
1 786 327,96 

 
1 752 755,80 

 
- 33 572,16 

Projekt: 
Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby 
v Kirgizskej republike 

 
 

2 658 562,71 

 
 

2 495 521,05 

 
 

- 163 041,66 
CELKOM 87 790 149,14 77 534 434,62 - 10 255 714,52 

 
     V uvedenej tabuľke sú vyčíslené celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane 
realizovaného projektu: „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej záchrannej služby“ a realizovaného 
projektu: „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“. 
 
     V ďalšej časti rozoberáme hospodárenie organizácie bez nákladov a výnosov z uvedených projektov. 
Náklady a výnosy súvisiace s realizáciou projektov sú uvedené v osobitnej kapitole. 
 

v  Sk 
Ukazovateľ skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený  
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/c d/a 
Výnosy z hlavnej činnosti 74 953 636,56 74 853 000,00 82 163 000,00 73 286 157,77 89,2 0,98 
z toho:       
-bežný transfer (691) 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 100,0 0,97 
- tržby z predaja vlastných výrobkov a    

služieb (601+602) 
5 428 900,76 14 723 000,00 13 314 000,00 4 417 043,72 33,2 0,81 

- iné ostatné výnosy (649) 310 617,62 130 000,00 575 000,00 575 248,00 100,0 1,85 
- zúčtovanie finančných fondov (648) 96 996,46  964 000,00 964 234,63 100,0 9,94 
- tržby z predaja nehmot. a hmotného 
   majetku (651) 

      

Náklady na hlavnú činnosť 81 498 643,73 74 853 000,00 82 163 000,00 83 345 258,47 101,4 1,02 
z toho:       
- spotrebované nákupy (50) 20 674 956,74 10 815 000,00 16 583 000,00 16 956 316,53 102,3 0,82 
- služby (51) 7 356 668,40 8 142 000,00 8 329 000,00 8 663 703,93 104,0 1,18 
- osobné náklady (52) 39 517 408,10 41 366 000,00 42 721 000,00 42 288 393,26 98,9 1,07 
- dane a poplatky (53) 150 548,08 150 000,00 150 000,00 169 111,44 112,7 1,12 
- ostatné náklady (54) 1 956 789,41 1 850 000,00 1 850 000,00 2 490 555,31 134,6 1,27 
- odpisy, predaný majetok, rezervy (55) 11 842 273,00 12 530 000,00 12 530 000,00 12 777 178,00 102,0 1,08 
Hospodársky výsledok - 6 545 007,17 0 0 -10 059 100,70 x x 

      
     Celkové náklady organizácie na hlavnú činnosť za rok 2007 prestavujú 83 345 258,47 Sk, tržby 
a výnosy za rovnaké obdobie 73 286 157,77 Sk, hospodársky výsledok za hodnotené obdobie je strata vo 
výške 10 059 100,70 Sk. V uvedených nákladoch a výnosoch nie sú zahrnuté náklady a výnosy 
súvisiace s realizáciou projektov. 
     Na bežnú činnosť organizácie v roku 2007 bol z rozpočtu kapitoly MV SR poskytnutý bežný transfer 
v celkovej výške 67 310 tis. Sk, t.j. 100,0 % z celkového transferu schváleného pre rok 2007.  
     Transfer na bežné výdavky bol čerpaný vo výške 67 310 000,- Sk, t.j. 100,0 % z celkového transferu 
schváleného pre rok 2007. Na úhradu nákladov hlavnej činnosti boli použité aj vlastné zdroje vo výške 
3 062 540,83 Sk a prostriedky z finančných darov vo výške 164 747,59 Sk. 
     Transfer z rozpočtu MV SR patrí medzi hlavné príjmy organizácie. V tejto forme pridelená 
rozpočtová dotácia bola použitá na úhradu nákladov súvisiacich s úlohami vykonávanými pre Sekciu 
krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR. 
 



  

58 

6.3.1    Náklady 
  
     Náklady na hlavnú činnosť pre rok 2007 boli plánované vo výške 74 853 tis. Sk upravené vo výške. 
Skutočnosť k 30.6.2007 predstavuje 36 887 177,55 Sk, t.j. plnenie na 49,3 % v porovnaní k upravenému 
rozpočtu.  
 

 v Sk 
Náklady na hlavnú činnosť skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
50 - Spotrebované nákupy  20 674 956,74 10 815 000,00 16 583 000,00 16 956 316,53 156,8 102,3 0,82 
51 - Služby  7 356 668,40 8 142 000,00 8 329 000,00 8 663 703,93 106,4 104,0 1,18 
52 - Osobné náklady  39 517 408,10 41 366 000,00 42 721 000,00 42 288 393,26 102,2 98,9 1,07 
53 - Dane a poplatky  150 548,08 150 000,00 150 000,00 169 111,44 112,7 112,7 1,12 
54 - Ostatné náklady  1 956 789,41 1 850 000,00 1 850 000,00 2 490 555,31 134,6 134,6 1,27 
55 - Odpisy, pred.majet., rezervy  11 842 273,00 12 530 000,00 12 530 000,00 12 777 178,00 102,0 102,0 1,08 
  Celkom 81 498 643,73 74 853 000,00 82 163 000,00 83 345 258,47 111,3 101,4 1,02 
 
 
6.3.1.1    Spotrebované nákupy 
 

v Sk 
50 - Spotrebované nákupy skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
501 – Spotreba materiálu 17 514 691,84 7 095 000,00 12 898 000,00 13 272 453,84 187,1 102,9 0,76 
502 – Spotreba energií 3 160 264,90 3 720 000,00 3 685 000,00 3 683 862,69 99,0 99,9 1,17 
          Spolu 20 674 956,74 10 815 000,00 16 583 000,00 16 956 316,53 156,8 102,3 0,82 
 
 
     a/  Spotreba materiálu      
      
     Na tomto účte evidujeme náklady  v celkovej výške 13 272 453,84 Sk, v nasledovnej tabuľke 
uvádzame náklady na jednotlivé druhy materiálu. 
 
                                                                                                                           v Sk 

Spotreba materiálu Skutočnosť k 31 12.2007 
- oleje, mazadlá a kvapaliny 65 769,12 
- pohonné hmoty 1 697 155,84 
- ochranné nápoje 89 807,60 
- lieky a špeciálny zdravotný materiál 204 292,30 
- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 93 890,27 
- kancelársky materiál 251 289,38 
- propagačný materiál 19 999,50 
- ostatný všeobecný materiál 270 088,81 
- údržbársky materiál 562 141,95 
- DHM - zdravotnícky 3 179,60 
- DHM -  telekomunikačná technika 257 947,75 
- DHM – výpočtová a kancelárska technika 214 777,92 
- DHM – interiérové vybavenie 906 762,41 
- DHM – ochranné prac. prostriedky a pomôcky 7 355 946,42 
- DHM – vybavenie pohotovostných skladov 377 273,00 
- DHM - autopríslušenstvo 55 564,10 
- DHM – pomôcky pre psov 3 350,00 
- DHM - ostatné 708 515,88 
- knihy a časopisy 15 079,60 
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- ostatný materiál 119 622,39 
   Spolu  13 272 453,84 

      
   
      Skutočné náklady na materiál sú 13 272 453,84 Sk, čo je plnenie na 187,1 % v porovnaní so 
schváleným rozpočtom a na 102,9 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.     
      Náklady na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, na 
vybavenie pohotovostných skladov, interiérové vybavenie a ostatný drobný hmotný majetok 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 roku 2007 zamestnancom poskytované osobné ochranné 
pracovné prostriedky a pracovné pomôcky v súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 9/2005 a jeho 
dodatkami: Pokynom riaditeľa HZS č. 16/2006, Pokynom riaditeľa č. 33/2006 a Pokynom riaditeľa č. 
17/2007, ktorými sa stanovil rozsah a podmienky poskytovania OOPP.  
     V prílohách pokynu je uvedené materiálne vybavenie zamestnancov – OOPP, 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. 
     V rámci určeného materiálneho vybavenia pre záchranárov HZS boli v priebehu hodnoteného obdobia 
zakúpené: 

- vak na tekutinu CAMELBAK– 150 ks – 99 250,- Sk 
- deka na kanadské sane– 4 ks – 47 568,- Sk 
- lyže skialpinistické Salomon+viazanie+stúp.pásy – 5 párov v hodnote 125.381,90 Sk 
- rukavice 2-dielne-psovodi – 18 párov v hodnote 44.681,40 Sk 
- zástavky a nálepky na lavín. pole v hodnote 36.156,62 Sk 
- dovybavenie záchranárov v hodnote 146.423,10 Sk 
- pomôcky pre psov – á 18 ks v hodnote 41.464,51 Sk 
- topánky hor. letné SC. Mustang – 94 párov v hodnote 467.599,24 Sk 
- tričko bavl. s logom HZS – 308 ks v hodnote 59.588,80 Sk 
- bunda S.Shell - psovodi – 18 ks v hodnote 55.405,80 Sk 
- rukavice lyžiarske Ziener – 95 párov v hodnote 145.464,- Sk 
- topánky skialpinistické SC. Matrix – 96 párov v hodnote 1,021.795,20 Sk 
- náhradné papuče do skialp. lyžiarok – 96 párov v hodnote 340.296,- Sk 
- termoponožky  - 192 párov v hodnote 82.928,64 Sk 
- termotričko Zero – 96 ks v hodnote 160.139,04 Sk 
- termospodky Zero – 96 ks v hodnote 148.987,20 Sk 
- prsný úväz Petzl Voltige – 100 ks v hodnote 131.066,50 Sk 
- sedací úväz Petzl Corax – 100 ks v hodnote 227.380,- Sk 
- lavínový hľadací prístroj Pieps – 80 ks v hodnote 992.132,40 Sk. 
 

     V rámci určeného materiálneho vybavenia pre pohotovostné sklady oblastných stredísk boli 
v priebehu hodnoteného obdobia zakúpené: 

- nity, slučky v hodnote 45.545,55 Sk 
- náhradné akumulátory do defibrilátorov  - 3 ks v hodnote 15.632,60 Sk 
- náhradné akumulátory do čeloviek, lavín.prístrojov v hodnote 16.894,66 Sk. 

 
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 

a podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 17/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Pokyn riaditeľa HZS č. 9/2005 bolo 
pre dobrovoľných záchranárov  zabezpečené materiálno-technické vybavenie: 
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- lyže skialpinistické Salomon+viazanie+stúp.pásy – 23 párov v hodnote 580.864,89 Sk 
- rukavice 2-dielne-psovodi – 7 párov v hodnote 17.500,- Sk 
- pomôcky pre psov – á 7 ks v hodnote 16.240,- Sk 
- topánky hor.letné SC.Mustang – 75 párov v hodnote 375.742,50 Sk 
- bunda S.Shell – 77 ks v hodnote 238.700,- Sk 
- vetrovka vrchná Marmot – 70 ks v hodnote 447.650,- Sk 
- topánky skialpinistické SC.Matrix – 55 párov v hodnote 589.572,50 Sk 
- náhradné papuče do skialp.lyžiarok – 55 párov v hodnote 196.350,- Sk. 

 
V rámci obstarania drobného hmotného majetku boli zakúpené:  

- sušiče topánok – 53 220,- Sk 
- knižné publikácie (metodické pomôcky-„Postupy“ a „Materiál“) pre záchranárov – 230 200,- Sk 
- informačné tabule – 22 330,- Sk 
- tlačiarne – 28 506,- Sk 
- kyslíkové fľaše – 11 096,- Sk 
- interiérové vybavenie-Čingov v hodnote 492.537,14 Sk 
- tabule/znak HZS – 3 ks v hodnote 10.000,- Sk 
- tlačiarne - 4 ks v hodnote 19.134,40 Sk 
- vrtáky+náhr.akumulátor HILTI – v hodnote 18.823,- Sk 
- oceľové stožiare – 2 ks  v hodnote 14.088,60 Sk 
- elektrické konvektory – 64 ks v hodnote 82.931,90 Sk 
- anemometre – 10 ks v hodnote 18.866,- Sk 
- notebook – 1 ks v hodnote 29.777,90 Sk 
- kopírka Canon – 1 ks v hodnote 29.786,50 Sk 
- PC Asus – 3 ks v hodnote 60.254,10 Sk 
- Pneumatiky – 40 ks v hodnote 161.307,88 Sk 
- Rádiostanice,akumulátory,nabíjačky,púzdra á 8 ks v hodnote 150.924,72 Sk 
- filter na pitnú vodu – 4 ks v hodnote 14.000,- Sk  
- interiérové vybavenie do novej budovy riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci v celkovej 

hodnote 451 784,89 Sk, z toho vybavenie v hodnote 164 747,59 Sk bolo zakúpené 
z prostriedkov finančných darov.      

 
 
b/  Spotreba energií 
 
                                                                                                                                 v Sk 

Spotreba energií Skutočnosť k 31.12.2007 
- náklady na elektrickú energiu 2 139 604,70 
- náklady na plyn 1 424 180,41 
- náklady na vodné a stočné 120 077,58 
   Spolu  3 683 862,69 

 
 
     Skutočné náklady na energie za rok 2007 predstavujú spolu 3 683 862,69 Sk, čo je plnenie na 99,0 % 
v porovnaní so  schváleným rozpočtom vo výške 3 720 tis. Sk a plnenie na 99,9 % v porovnaní 
s upravený rozpočtom vo výške 3 685 tis. Sk. Celková výška týchto nákladov je v súlade s predloženými 
vyúčtovaniami resp. faktúrami za opakované zdaniteľné plnenie za odber elektriny, zemného plynu, 
studenej vody v budovách v správe HZS, v prenajatých a vypožičaných budovách.   
 
     Objekty v správe HZS: 

- dom HZS Horný Smokovec č.52 
- dom HZS Starý Smokovec č. 23 
- dom HZS Zverovka 
- dom HZS Jamník 
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- dom HZS Donovaly č.504 
- dom HZS Čingov č.26 

 
     Objekty prenajaté od Horskej služby na Slovensku: 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry  

- dom HS Jasná 
- dom HS Jasná, SLP 
- záchranná stanica Čertovica 
- dom HS Tále (do 31.3.2008) 
- záchranná stanica Srdiečko 

   Oblastné stredisko Západné Tatry  
- záchranná stanica Žiar 

                Oblastné stredisko Malá Fatra 
- dom HS Vrátna 
- záchranná stanica Výťah 
- záchranná stanica Paseky 
- záchranná stanica Príslop 
- nebytové priestory Dolný Kubín 

                Oblastné stredisko Slovenský raj 
- dom HZS Čingov (do 31.3.2008) 
- záchranná stanica Dedinky 

 
     Ostatné prenajaté objekty:  
               Riaditeľstvo HZS 

- prenájom nebytových priestorov v kine Máj Poprad (do 31.5.2007) 
                Oblastné stredisko Nízke Tatry 

- objekt Bystrá č.98 
 

                Oblastné stredisko Západné Tatry 
- meteostanica Žiar p.č.1136/8  

                Oblastné stredisko Veľká Fatra 
- záchranná stanica Bystruška 

                Oblastné stredisko Malá Fatra 
- garáž  Dolný Kubín  

                Oblastné stredisko Slovenský raj 
- nebytové priestory Hrabušice (do 31.12.2007) 

 
     Ostatné vypožičané objekty: 
               Oblastné stredisko Slovenský raj  

- dom Sp.N.Ves, Letecká č.3 
- nebytové priestory Krížna.  

 
 
 
6.3.1.2    Služby 
 

v Sk 
51 - Služby skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
511 – Opravy a udržovanie 2 069 694,41 2 000 000,00 2 000 000,00 2 157 594,10 107,9 107,9 1,04 
512 – Cestovné 967 643,01 840 000,00 730 000,00 749 730,94 89,3 102,7 0,77 
513 – Náklady na reprezentačné 116 437,16 117 000,00 414 000,00 414 066,70 353,9 100,0 3,56 
518 – Ostatné služby 4 202 893,82 5 185 000,00 5 185 000,00 5 342 312,19 103,0 103,0 1,27 
          Spolu 7 356 668,40 8 142 000,00 8 329 000,00 8 663 703,93 106,4 104,0 1,18 
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     a/  Opravy a udržovanie 
 
     Náklady na opravy a udržovanie predstavujú 2 157 594,10 Sk, čo je plnenie na 107,9 % v porovnaní s 
upraveným (schváleným)  rozpočtom na rok 2007. Schválený rozpočet vo výške 2 000 tis. Sk nebol 
v priebehu hodnoteného obdobia upravený. Rozpočtové prostriedky boli použité na opravy a udržovanie:  
              
                                                                                                                                                        v Sk 

Opravy a udržovanie Skutočnosť k 31.12.2007 
budov, priestorov, objektov                                         477 958,10 
dopravných prostriedkov                                                                                              1 491 602,90 
výpočtovej techniky                                                                  27 539,30 
prevádzkových strojov a zariadení                                          74 117,70 
ochranných prac. prostriedkov a pomôcok                              79 976,30 
telekomunikačnej techniky 1 300,00 
ostatné 5 099,80 
   Spolu  2 157 594,10 

     
  
     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 zamestnancom podľa § 179 ods. 1 a § 186 ods. 1 Zákonníka 
práce. 
     V rámci opráv a údržby budov, priestorov a objektov boli prevedené nasledovné opravy: 
§ oblastné stredisko Vysoké Tatry - dom HZS Starý Smokovec – opravy radiátorov, laminátových 

podláh, elektroinštalácie,  kotlov, klampiarskych prvkov, 
§ riaditeľstvo HZS Horný Smokovec  -  oprava ČOV, 
§ oblastné stredisko Slovenský raj - dom HZS Čingov - oprava dažďových žľabov a zvodov, 

zámkov, svietidiel, vodovod. batérií, vnútorných malieb, 
§ oblastné stredisko Nízke Tatry - objekt Bystrá - opravy stien, podláh, obkladov, okien, dverí, 

elektroinštalácie, vodoinštalácie, vnútorných malieb, 
§ oblastné stredisko Nízke Tatry - objekt Tále  -  oprava sklenených dverí.              

 
 

     b/  Cestovné 
       
     Schválený rozpočet na cestovné vo výške 840 tis. Sk bol v priebehu hodnoteného obdobia 
z úsporných dôvodov upravený na 730 tis. Sk.  
     Náklady na pracovné cesty  v roku 2007 predstavujú celkom 749 730,94 Sk, t.j. plnenie na 102,7 % 
oproti upravenému rozpočtu. Z toho náklady na zahraničné pracovné cesty sú vo výške 279 197,24 Sk. 
     Plán zahraničných stykov na rok 2007, ktorý bol predložený Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov 
MV SR, nebol do 31.12.2007 schválený. Z uvedeného dôvodu sme nepožiadali Odbor rozpočtu 
a financovania Sekcie ekonomiky o úpravu rozpočtu na zahraničné pracovné cesty a pri ich realizácii 
sme postupovali v zmysle predloženého plánu.     Plánované náklady na zahraničné pracovné cesty boli 
vo výške 550 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že plán zahraničných stykov nebol schválený, všetky zahraničné 
pracovné cesty boli predkladané na schválenie ako mimoriadne. 
 

                                                                                                                                                                     v Sk   
512 - Cestovné schválený  

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

 a b c c/b 
cestovné náhrady - tuzemské 440 000,00 451 000,00 470 533,70 104,3 
cestovné náhrady - zahraničné 400 000,00 279 000,00 279 197,24 100,0 
Spolu 840 000,00 730 000,00 749 730,94 102,7 
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  Zahraničné pracovné cesty 
 
P.č. Krajina Účel Termín Počet Výdavky celkom v Sk 
  plán./mimor.   počet dní účastník. k 31.12.2007 

2 Taliansko Školenie v ľadovcovom a lavínovom  12.-17.3.2007 3 40 261,70 
2,3 Passo Rolle teréne 6     

  mimoriadna        
3 Česká republika Medzinárodná súťaž horskej služby 28.-31.3.2007 4 10 252,80 

7,12 Špindlerov Mlyn  4    
  mimoriadna        

4 Česká republika Medzinárodný kurz lavínových 10.-14.4.2007 4 7 799,80 
6 Pec pod Snežkou a pátracích psov 5    

  mimoriadna        
5 Bulharsko Medzinárodný kurz lavínových 20.-27.4.2007 2 20 932,00 

1,2,6 Bansko a pátracích psov 8    
  mimoriadna        
6 Rakúsko Asociácie lavínových služieb 15.-16.5.207 2 9 325,23 
9 Admont  2    

  mimoriadna        
7 Česká republika Medzinárodná súťaž -zdravotnícka 24.-27.5.2007 2 12 533,10 
8 Jeseník  4    

  mimoriadna        
8 Rakúsko Medzinárodný kurz lavínových 7.-10.6.2007 2 21 588,26 

2,4,6 Leogang a pátracích psov 4    
  mimoriadna        

9 Taliansko Medzinárodná súťaž v behu 17.-20.8.2007 3 22 808,93 
5 Aosta  4    

  mimoriadna        
10 Švajčiarsko Valné zhromaždenie - IKAR-CISA 16.-21.10.2007 4 104 611,46 

5,15 Pontresina  6    
  mimoriadna        

11 Poľsko Školenie jaskynnej záchrany 10.-14.10.2007 4 13 059,24 
14 Zakopané  5    

  mimoriadna        
12 Česká republika Školenie pozemnej záchrany 23.-26.10.2007 2 5 415,50 
12 Jeseník skúšobná komisia 4    

  mimoriadna        
13 Poľsko Stretnutie Sudeto-karpatských 7.-9.11.2007 3 10 609,22 

5,13 Zakopané lavínových služieb 3    
  mimoriadna        
   SPOLU       279 197,24 
 
 
     c/   Náklady na reprezentačné 
 
     Limit výdavkov na reprezentáciu bol schválený vo výške 3 000,- Sk. 
     Čerpanie vo výške 414 066,70 Sk predstavujú náklady na prijatia zahraničných delegácií 411 068,10,- 
Sk a náklady na nákup nealkoholických nápojov a iného občerstvenia na pracovné porady riaditeľa vo 
výške 2 998,70 Sk. 
     Plán zahraničných stykov na rok 2007, ktorý bol predložený Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov 
MV SR, nebol do 31.12.2007 schválený. Z uvedeného dôvodu sme nepožiadali Odbor rozpočtu 
a financovania Sekcie ekonomiky o úpravu rozpočtu na prijatia zahraničných delegácií a pri ich realizácii 
sme postupovali v zmysle predloženého plánu. Plánované náklady na prijatia zahraničných delegácií boli 
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434 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že plán zahraničných stykov nebol schválený, všetky prijatia 
zahraničných delegácií boli predkladané na schválenie ako mimoriadne. 
 

                                                                                                                                                                        v Sk 
513 - Reprezentačné schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

 a b c c/b 
reprezentačné výdavky riaditeľa 3 000,00 3 000,00 2 998,70 99,9 
prijatia zahraničných delegácií 114 000,00 411 000,00 411 068,00 100,0 
Spolu 117 000,00 414 000,00 414 066,70 100,0 

 
 
Prijatia zahraničných delegácií 
 
P.č. Krajina Účel Termín Počet Výdavky celkom v Sk 

  plán./mimor.   počet dní zahr.účast. k 31.12.2007 
1 Bulharsko Medzinárodný kynologický 4.-9.2.2007 10 32 020,00 

1,2, Česká republika seminár 6    
4,8 Poľsko / plán.        
2 Poľsko Medzinárodný seminár 27.-30.4.2007 4 7 544,00 

3,8 plán. jaskynnej záchrany 4    
           

3 Česká republika 14. zasadanie Asociácie  21.-24.6.2007 37 305 144,10 
5 Francúzsko európskych lavínových služieb 4    
  Island      
  Kanada       
  Poľsko      
  Rumunsko      
  Rakúsko      
  Slovinsko      
  Španielsko      
  Švajčiarsko      
  Škótsko      
  Taliansko / plán.        
4 Taliansko  Letecký výcvik 31.7.-6.8.2007 5 58 680,00 
6 plán.  7    

           

5 
Maďarská 
republika Záchrana v ťažko prístupných  17.-19.9.2007 4 7 680,00 

7 mimor. oblastiach a priestoroch - jaskyniach 3    
          

  SPOLU       411 068,10 
 
    
 
     d/  Ostatné služby 
 
     V rámci ostatných služieb vykazujeme celkové náklady za hodnotené obdobie vo výške 5 342 312,19 
Sk, čo je plnenie na 103,0 %  v porovnaní k upravenému (schválenému) rozpočtu. Schválený rozpočet vo 
výške 5 185 tis. Sk sa v priebehu roka 2007 neupravoval. Uvedené náklady boli vynaložené na tieto 
účely: 
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                                                                                                                                  v Sk 
518 - Ostatné služby Skutočnosť k 31.12.2007 
- prepravné 12 509,20 
- nájomné 2 061 904,30 
- pranie prádla 65 507,70 
- výkony spojov 1 107 968,03 
- komunálne a technické služby 122 264,80 
- odborné prehliadky a odborné skúšky 131 996,40 
- školenia, kurzy, semináre 259 902,00 
- drobný nehmotný majetok 150 310,06 
- rekondičné pobyty, lekárske prehliadky 478 242,00 
- veterinárne služby 96 055,60 
- poskytnutie leteckej techniky 370 696,60 
- ostatné služby 484 955,50 
   Spolu  5 342 312,19 

      
 
     Na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo hradené nájomné za prenajaté nebytové 
priestory pre riaditeľstvo HZS (do 31.5.2007), nájomné za prenajaté priestory v objekte zdravotného 
strediska Hrabušice pre oblastné stredisko Slovenský raj, prenájom objektu v Bystrej pre oblastné 
stredisko Nízke Tatry, prenájom objektu Bystruška pre oblastné stredisko Veľká Fatra, nájom garáže pre 
oblastné stredisko Malá Fatra, nájom poštového priečinku pre oblastné stredisko Slovenský raj, nájom 
zastavaných pozemkov pre oblastné stredisko Západné Tatry, prenájom stožiarov na umiestnenie 
technológie pre oblastné strediská, nájom nebytových priestorov od Horskej služby na Slovensku pre 
oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, Stredisko 
lavínovej prevencie a Školiace stredisko. 
     Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení je zabezpečované 
v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 718/2002 Z.z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a pre jednotlivé oblastné 
strediská je spracovaný zoznam vyhradených technických zariadení a termíny vykonávania odborných 
prehliadok a skúšok. 
     V sledovanom období  sme vykonali pravidelné odborné prehliadky a skúšky vyhradených 
technických zariadení v zmysle platných predpisov. 

Kontroly požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov: 
• riaditeľstvo HZS, oblastné strediská Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Západné Tatry, 

Malá a Veľká Fatra  
• oblastné stredisko Slovenský raj – objekty na Čingove a na Dedinkách. 
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení: 
• riaditeľstvo HZS - elektrické stroje, spotrebiče, ručné náradie, 
• stredisko lavínovej prevencie - sklad výbušnín - bleskozvod a elektrický zabezpečovací systém  

(EZS), 
• oblastné stredisko Vysoké Tatry - dom HZS Starý Smokovec - regulačná stanica, 
• oblastné stredisko Slovenský raj - dom HZS Čingov - bleskozvod a elektroinštalácia (nová 

budova),  
• oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka - elektrické stroje, spotrebiče a ručné  

náradie,  
• oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka - bleskozvod a elektrická inštalácia, 
• oblastné stredisko Nízke Tatry - dom HZS Tále - elektrické stroje, spotrebiče a ručné  náradie,  
• oblastné stredisko Nízke Tatry – záchranná stanica Srdiečko - bleskozvod a elektrická inštalácia 

objektu, 
• oblastné stredisko Nízke Tatry - prenajatý objekt Bystrá - bleskozvod a elektrická inštalácia, 
• oblastné stredisko Nízke Tatry, stredisko lavínovej prevencie - dom HZS Jasná -  elektrické 

stroje, spotrebiče a ručné  náradie.  
     Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení: 
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• riaditeľstvo HZS - NTL plynová kotolňa a tlakové nádoby v kotolni, 
• oblastné stredisko Vysoké Tatry - dom HZS Starý Smokovec – NTL plynová kotolňa a tlakové 

nádoby v kotolni, 
• oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka - tlakové nádoby v elektrickej kotolni. 

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení: 
• riaditeľstvo HZS - NTL plynová kotolňa (ročná servisná prehliadka),  
• oblastné stredisko Vysoké Tatry - dom HZS Starý Smokovec –  plynové spotrebiče (kotolňa, 

kuchynka), plynovod a regulačná stanica plynu. 
    
     Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu zamestnancov (záchranárom) v súlade 
s Pokynom riaditeľa HZS č. 30/2003 zo dňa 21.8.2003, ktorým sa stanovujú podmienky poskytovania 
rekondičných pobytov  a v súlade s § 11 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, Odborným usmernením MZ SR č. VSOČ–171/96 o rekondičných pobytoch  a záväzným 
stanoviskom hlavného hygienika MV SR č.p. SPC–440/5-2003, zo dňa 18.7.2003. Povolanie záchranár 
spĺňa kritéria sťažených pracovných podmienok. 
     V roku 2007 sa v zariadení Ministerstva obrany SR v Lešti - Ústav špeciálneho zdravotníctva 
a výcviku zúčastnilo rekondičných pobytov 27 záchranárov v trvaní dvoch týždňov.  
      V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 6, ods, 1, písm.o/) 
a Pokynu riaditeľa HZS č. 5/2007 z 22.3.2007 sa zamestnanci - záchranári zúčastnili jedenkrát ročne 
periodickej lekárskej prehliadky, vzhľadom na viazanosť zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 
„záchranár“ a súvisiacich činností (práca s bremenami, práca vo výškach, psovodi, práca v noci) a z 
dôvodu predchádzania chorobám z povolania. Zdravotná spôsobilosť bola posúdená aj u zamestnancov 
ostatných činností (hlavne so zameraním na prácu s počítačom, vodič služobného motorového vozidla) 
a u ostatných zamestnancov HZS  v lehotách ustanovených  platnými predpismi. 
 
 
 6.3.1.3    Osobné náklady 
 
     Schválený rozpočet na osobné náklady vo výške 41 366 tis. Sk nebol v priebehu hodnoteného obdobia 
upravený.  
     Osobné náklady v prvom polroku 2007 predstavujú celkom 19 542 443,- Sk, t.j. plnenie na 47,2 % 
oproti upravenému aj schválenému rozpočtu.  
 
                                                                                                                                                                           v Sk 

52 – Osobné náklady skutočnosť 
k 31.12.2006 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
521 – Mzdové náklady 28 532 945,27 29 905 000,00 30 876 000,00 30 549 321,95 102,2 98,9 1,07 
524 – Zákonné sociálne poistenie 9 239 487,83 9 753 000,00 9 965 000,00 9 848 046,31 101,0 98,8 1,07 
525 – Ostatné sociálne poistenie 383 088,00 350 000,00 441 000,00 440 550,00 125,9 99,9 1,15 
527 – Zákonné sociálne náklady 1 361 887,00 1 358 000,00 1 439 000,00 1 450 475,00 106,8 100,8 1,07 
528 – Ostatné sociálne náklady 0 0 0 0 x x x 
          Spolu 39 517 408,10 41 366 000,00 42 721 000,00 42 288 393,26 102,2 98,9 1,07 

 
 
     Mzdové náklady k 31.12.2007 predstavujú 30 549 321,95 Sk t.j. plnenie na 102,2 % v porovnaní so 
schváleným limitom mzdových nákladov pre rok 2007 a na 98,9 % v porovnaní s upraveným limitom 
mzdových nákladov.  

v Sk   
521 – Mzdové náklady schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

 a b c c/a c/b 
mzdové náklady 29 905 000,00 30 876 000,00 30 876 000,00 103,2 100,0 
mzdové nákl.-nevyčer.dovolenky 2007 0 0 1 315 729,11 x x 
mzdové nákl.-nevyčer.dovolenky 2006 0 0 - 1 642 407,16 x x 
          Spolu 29 905 000,00 30 876 000,00 30 549 321,95 102,2 98,9 
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     V rámci mzdových nákladov (účet 521) boli zaúčtované náklady na nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2007 vo výške 1 315 729,11 Sk ako časové rozlíšenie so súvzťažným zápisom na 
účte časového rozlíšenia 389 – Odhadné účty pasívne, zároveň boli mzdové náklady znížené o náklady 
na nevyčerpané dovolenky za rok 2006 vo výške 1 642 407,16 Sk.  Rozdiel medzi nákladmi na 
nevyčerpanú dovolenku za rok 2006 a rok 2007 vo výške 326 678,05 Sk predstavuje rozdiel medzi 
mzdovými nákladmi a výdavkami na mzdy.           

      
     Zákonné sociálne poistenie – schválený rozpočet na rok 2007 vo výške 9 753 tis. Sk bol v priebehu 
hodnoteného obdobia upravený na 9 965 tis. Sk. Náklady na odvody do poistných fondov a príspevok 
NÚP evidujeme za rok 2007 v celkovej výške 9 848 046,31 Sk, čo predstavuje alikvotnú časť vo vzťahu 
k celkovému objemu čerpaných mzdových prostriedkov. Plnenie k upravenému rozpočtu za hodnotené 
obdobie – 98,8 %. 
 

v Sk   
524 – Zákonné sociálne poistenie schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

 a b c c/a c/b 
zákonné sociálne poistenie 9 753 000,00 9 965 000,00 9 956 133,00 102,1 99,9 
zákon.sociál.poist.-nevyčer.dovolenky 2007 0 0 458 747,05 x x 
zákon.sociál.poist.-nevyčer.dovolenky 2006 0 0 - 566 833,74 x x 
          Spolu 9 753 000,00 9 965 000,00 9 848 046,31 101,0 98,8 
 
 
     V rámci zákonného sociálneho poistenia boli zúčtované aj náklady na nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2007 vo výške 458 747,05 Sk ako časové rozlíšenie so súvzťažným zápisom na 
účte časového rozlíšenia 389 – Odhadné účty pasívne, zároveň boli náklady znížené o náklady na 
nevyčerpané dovolenky za rok 2006 vo výške 566 833,74 Sk.  
 
     Ostatné sociálne poistenie – náklady na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov predstavujú 
čiastku 440 550,- Sk, t.j. 125,9 % zo  schváleného rozpočtu a 98,9 % z upraveného rozpočtu. Výška 
príspevku zamestnávateľa bola stanovená v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2007, a to 2 % z objemu 
zúčtovaných miezd zamestnancov. Zmluvy o doplnkovom dôchodkovom poistení ma uzatvorených 76 
zamestnancov. 
 
     Zákonné sociálne náklady – celkové náklady tohto druhu evidujeme vo výške 1 450 475,- Sk, čo je 
plnenie na 106,8 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a plnenie na 100,8 % v porovnaní 
s upraveným rozpočtom. Z toho náklady na tvorbu sociálneho fondu (1 % zo súhrnu hrubých miezd 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých s zisťuje priemerný zárobok na 
pracovnoprávne účely) vo výške 252 230,- Sk,  náklady na stravovanie zamestnancov (55 % stravného 
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách) vo výške 1 139 520,- Sk, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 58 
725,- Sk. Podľa zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zmene 
a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2004 zamestnávateľ vypláca prvých desať dní náhradu 
dočasnej pracovnej neschopnosti.  
              
     Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 
122, z toho je 96 odborne pripravených záchranárov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2007 je 119. Každý zamestnanec pred vstupom do pracovného pomeru preukázal 
predpoklady pre vykonávanie prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 
verejnom záujme.   
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo prijatých 13 nových zamestnancov, z toho 8 na pracovnú 
pozíciu záchranár. V rámci otvorenia a prevádzkovania informačného strediska v Starom Smokovci pri 
oblastnom stredisku Vysoké Tatry boli prijatí 3 noví zamestnanci, z toho 2 na polovičný pracovný 
úväzok. Na operačné stredisko tiesňového volania bol prijatý 1 zamestnanec a na prevádzkové oddelenie 
1 zamestnanec na pozíciu informatik.   Z prijatých zamestnancov na pracovnú pozíciu záchranár boli 4 
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záchranári prijatí na dobu určitú na preklenutie obdobia náporu prác počas lyžiarskej sezóny 
v oblastných strediskách Malá Fatra, Veľká Fatra - Donovaly a Nízke Tatry - Jasná.      
     V roku 2007 došlo k ukončeniu pracovného pomeru v 6-tich prípadoch. Vo všetkých prípadoch došlo 
k ukončeniu pracovného pomeru podľa § 60 ZP.    
 
     Plánovaný počet zamestnancov podľa organizačného poriadku je 147. 
 
Počet zamestnancov stav 

k 31.12.2006 
stav 

k 31.12.2007 
index 
rastu 

priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný 119,7 128,2 1,07 
evidenčný počet zamestnancov vo FO k poslednému dňu 119 122 1,03 
 
     Od 1. januára 2004 nadobudli účinnosť dva rozhodujúce zákony upravujúce pracovno-právne vzťahy 
zamestnancov HZS a ich odmeňovanie, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 
a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme. Vzhľadom na to, že 
odmeňovanie zamestnancov HZS bolo vylúčené z uvedeného zákona, odmeňovanie sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Zákonníka práce a internými predpismi – Mzdový poriadok a Katalóg pracovných 
zaradení zamestnancov HZS. Pracovnoprávne vzťahy sa riadia zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác 
vo verejnom záujme, Zákonníkom práce, Pracovným poriadkom HZS, Kolektívnou zmluvou a internými 
predpismi.   
      
     Priemerná mzda zamestnancov Horskej záchrannej služby bez odmien dosiahla v hodnotenom 
období sumu 20 358,- Sk, t.j. o 9 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 
      
Ukazovateľ k 31.12. 2006 k 31.12.2007 index rastu 
priemerná mzda bez odmien 18 624,00 18 990,00 1,02 
priemerná mzda s odmenami 19 663,00 20 071,00 1,02 
 
 
 6.3.1.4  Dane a poplatky 
      
     Celkové náklady na dane a poplatky za hodnotené obdobie evidujeme vo výške 169 111,44 Sk, t.j. 
plnenie na 112,7 % v porovnaní s upraveným (schváleným) rozpočtom. V priebehu roka 2007 schválený 
rozpočet nebol upravovaný. V rámci tejto skupiny nákladov boli hradené miestne a správne poplatky, 
nákup kolkov, bankové poplatky, daň z nehnuteľností, odvod za nesplnenie povinného podielu 
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2006 vo výške 68 400,- Sk. 
 
 
6.3.1.5  Ostatné náklady 
 

 v Sk 
54 – Ostatné náklady skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
541 – Zmluvné pokuty a penále 0 0 0 0 x x x 
542 – Ostatné pokuty a penále 0 0 0 937,00 x x x 
545 – Kurzové straty 81 796,26 0 0 191 568,32 x x 2,34 
548 – Manká a škody 0 0 0 0 x x x 
549 – Iné ostatné náklady 1 874 993,15 1 850 000,00 1 850 000,00 2 298 049,99 124,2 124,2 1,23 
          Spolu 1 956 789,41 1 850 000,00 1 850 000,00 2 490 555,31 134,6 134,6 1,27 
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Podrobnejší rozpis iných ostatných nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:    
      
                                                                                                                                                               v Sk 

549 – Iné ostatné náklady Skutočnosť k 31.12.2007 
- poistenie majetku 322 653,95 
- úrazové poistenie záchranárov 143 221,10 
- úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov 19 916,40 
- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 286 008,00 
- havarijné poistenie motorových vozidiel 95 639,50 
- náhrada - krmivo pre zvieratá 556 662,00 
- náhrada nákladov na vzdelávanie 215 963,00 
- súťaže 1 600,00 
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 433 256,00 
- ostatné náklady 223 130,04 
   Spolu  2 298 049,99 

 
 
     Náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli čerpané na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to najmä: 
 

- meteorologické merania, podávanie informácií o výskyte lavín, 
- oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
- vykonávanie verejného obstarania,  
- vykonávanie príležitostných upratovacích prác počas čerpania riadnej dovolenky 

kmeňových zamestnancov, 
- výkon lyžiarskej služby v oblastných strediskách, 
- obsluha NTL plynovej kotolne, 
- letecká podpora a záchrana na S.A.R. HZS, 
- zabezpečovanie kontroly technických pomôcok v teréne, 
- psychologické vyšetrenie v oblasti posúdenia integrácie základných psychických funkcií 

vo vzťahu k výkonu povolania horského záchranára a administratívneho pracovníka 
s využitím štandardizovaných diagnostických metód a osobného diagnostického 
rozhovoru so záverom vyšetrenia „spôsobilý“, resp. „nespôsobilý“. 

 
 
6.3.1.6    Odpisy, predaný majetok, rezervy a opravné položky 
 

 v Sk 
55 – Odpisy, predaný majetok, 
rezervy 

skutočnosť 
k 31.12.2006 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
551 – Odpisy dlhodob.hmot.a nehm.maj. 11 842 273,00 12 530 000,00 12 530 000,00 12 777 178,00 102,0 102,0 1,08 
554 – Predaný materiál 0 0 0 0 x x x 
          Spolu 11 842 273,00 12 530 000,00 12 530 000,00 12 777 178,00 102,0 102,0 1,08 

 
 
     Náklady na odpisy dlhodobého majetku za rok 2007 predstavujú čiastku 12 777 178,- Sk.        
     Pri zaradení a odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sme postupovali v zmysle zákona č. 
595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ako príspevková organizácia 
odpisujeme dlhodobý majetok nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 22 Opatrenia MF 
SR z 11. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky 
v znení neskorších predpisov.  
     Náklady na odpisy dlhodobého majetku boli kryté z vlastných príjmov vo výške 2 823 164,39 Sk. 
V tejto výške bol realizovaný aj prevod finančných prostriedkov na účet fondu reprodukcie. 



  

70 

  6.3.2   Výnosy 
 
     Celkové výnosy z hlavnej činnosti organizácie za rok 2007 predstavujú 73 286 157,77 Sk, čo je 
v porovnaní so schváleným rozpočtom plnenie na 97,9 % a s upraveným rozpočtom plnenie na 89,2 %. 
Z uvedenej čiastky bolo pridelené z rozpočtu kapitoly MV SR ako bežný transfer 67 310 tis. Sk a vlastné 
tržby a výnosy predstavujú čiastku 5 976 157,77 Sk.  
 

v Sk 
Výnosy z hlavnej činnosti skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

%  
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
60 – Tržby za vlastné výkony 5 428 900,76 14 723 000,00 13 314 000,00 4 417 043,72 30,0 33,2 0,81 
64 – Ostatné výnosy 429 735,80 130 000,00 1 539 000,00 1 559 114,05 1199,3 101,3 3,63 
65 – Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 x x x 
69 – Prevádzkové dotácie 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 0,97 
  Celkom 74 953 636,56 74 853 000,00 82 163 000,00 73 286 157,77 97,9 89,2 0,98 

 
 
 
6.3.2.1    Tržby za vlastné výkony   
 
     Tržby za vlastné výkony boli dosiahnuté vo výške 4 417 043,72 Sk, t.j. plnenie na 30,0 % 
v porovnaní so schváleným rozpočtom a plnenie na 33,2 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. 
 

 v Sk 
60 –Tržby za vlastné výkony skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
602 – Tržby z predaja služieb 5 428 900,76 14 723 000,00 13 314 000,00 4 417 043,72 30,0 33,2 0,81 
  Celkom 5 428 900,76 14 723 000,00 13 314 000,00 4 417 043,72 30,0 33,2 0,81 

     
 
      V rámci tržieb z predaja služieb evidujeme tržby za zabezpečenie lyžiarskych služieb na základe 
podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi lyžiarskych tratí, tržby za školenia, asistencie pri športových 
podujatiach, odstrel lavín, tržby z ubytovania, za záchrannú činnosť a pod. v celkovej výške 
4 417 043,72 Sk. 
 
                                                                                                                                 v Sk 

602 -Tržby z predaja služieb Skutočnosť k 31.12.2007 
- tržby z prenájmu 17 576,30 
- tržby za ubytovanie 85 544,80 
- tržby za lyžiarske služby 1 667 932,81 
- tržby za asistencie 183 012,80 
- tržby za školenia 48 939,50 
- tržby za odstrel lavín 22 062,00 
- tržby za záchrannú činnosť  2 391 317,71 
- ostatné 657,80 
   Spolu  4 417 043,72 

 
 
     V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa znížili tržby z predaja služieb o 19 %.   
     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 
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1.7.2006 HZS fakturuje všetky náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním, nie iba 
v prípade porušenia povinností podľa § 11, ods. 2, písm. a/ až d/.   
     Príjmy vyplývajúce z legislatívnej zmeny – novely zákona o HZS je v súčasnej dobe ťažko 
predpokladať. Vychádzajúc zo štatistík a predpokladanej kalkulácie cien výkonov, hrubý odhad príjmov 
za záchrannú činnosť bol 12 180 tis. Sk. Tržby za záchrannú činnosť za obdobie od 1.7. do 31.12.2006 
predstavovali 2 160 tis. Sk, v uvedenej čiastke sú zahrnuté aj refakturované náklady za využitie leteckej 
techniky pri záchrannej činnosti v horských oblastiach vo výške 615 tis. Sk. 
      Vzhľadom na skutočnosť, že počet zásahov z dôvodu nižšej úrazovosti v horských oblastiach klesá, 
reálne sme predpokladali tržby za záchrannú činnosť v zmysle novely zákona o Horskej záchrannej 
službe pre rok 2007 vo výške 4 320 tis. Sk. Skutočnosť za hodnotené obdobie dosiahla 2 391 317,71 Sk, 
t.j. 55,4 % z predpokladaných reálnych príjmov tohto druhu. 
     V skutočnosti sme v schválenom rozpočte príjmy za záchrannú činnosť nadhodnotili o 7 923 tis. Sk, 
plánovali sme ich vo výške 12 243 tis. Sk tak, aby bolo možné zostaviť vyrovnaný hospodársky výsledok 
pre rok 2007.  V upravenom rozpočte sme príjmy za záchrannú činnosť nadhodnotili o 6 514 tis. Sk. 
 
 
6.3.2.2  Ostatné výnosy 
 
     Skutočne dosiahnuté ostatné výnosy za rok 2007 predstavujú 1 559 114,05 Sk., t.j. plnenie 
plánovaných výnosov na  101,3 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. 
 

 
   v Sk 

64 – Ostatné výnosy skutočnosť 
k 31.12.2006 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
642 – Ostatné pokuty a penále 7 567,20 0 0 0 x x x 
644 – Úroky 0 0 0 0 x x x 
645 – Kurzové zisky 14 554,52 0 0 19 631,42 x x 1,35 
648 – Zúčtovanie fondov 96 996,46 0 964 000,00 964 234,63 x 100,0 9,94 
649 – Iné ostatné výnosy 310 617,62 130 000,00 575 000,00 575 248,00 442,5 100,0 1,85 
          Spolu 429 735,80 130 000,00 1 539 000,00 1 559 114,05 1199,3 101,3 3,63 
 
 
     V rámci zúčtovania fondov bolo zaúčtované čerpanie fondu obežných aktív vo výške 964 234,63 Sk.  
Ako čerpanie fondu obežných aktív bolo do nákladov zúčtované: 

- vecné dary na základe darovacích zmlúv vo výške 41 700,- Sk, 
- drobný hmotný majetok obstaraný z finančného daru na základe darovacej zmluvy vo 

výške 164 747,59 Sk, 
- zásoby prijaté na základe zmluvy o bezplatnom prevode správy majetku štátu vo výške 

257 499,90 Sk 
- drobný hmotný majetok na základe zmluvy o bezplatnom prevode správy majetku štátu 

vo výške 500 287,14 Sk. 
       
                                     
                                                                                                            v Sk 

649 – Iné ostatné výnosy Skutočnosť k 31.12.2007 
- z nájmu bytov, interventiek, za služby spojené s nájmom 126 550,30 
- náhrady za škody od poisťovní   270 917,00 
- náhrady za škody od zamestnancov, nevrátené OPP 169 387,20 
- ostatné 8 393,50 
   Spolu  575 248,00 
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6.3.2.3    Prevádzkové dotácie 
 

v Sk 
69 – Prevádzkové dotácie skutočnosť 

k 31.12.2006 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

% 
plnenia 

index 
rastu 

 a b c d d/b d/c d/a 
691 – Prevádzkové dotácie 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 0,97 
Spolu 69 095 000,00 60 000 000,00 67 310 000,00 67 310 000,00 112,2 100,0 0,97 

   
 
     Pôvodne schválený bežný transfer vo výške 60 000 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami uvedenými 
v časti 3.1 upravený na 67 310 tis. Sk. Skutočnosť k 31.12.2007 predstavuje 67 310 tis. Sk, t.j. plnenie na 
100,0 % v porovnaní s upraveným rozpočtom a plnenie na 112,2 % v porovnaní so schváleným 
rozpočtom.  
 
 
6.3.3    Hospodársky výsledok 
 
     Vo výkaze ziskov a strát, ktorý bol zostavený k 31.12.2007 sme vykázali hospodársky výsledok – 
stratu vo výške 10 059 100,70 Sk. 
    V roku 2007 sme predpokladali náklady na odpisy dlhodobého majetku vo výške 12 530 tis. Sk 
a reálne vlastné príjmy len vo výške 6 930 tis. Sk, čo znamená, že nebolo možné zostaviť vyrovnaný 
rozpočet – vyrovnaný výsledok hospodárenia.  
     Výsledok hospodárenia ovplyvnili predovšetkým dva faktory: 

• Skutočné náklady na odpisy dlhodobého majetku vo výške 12 777 178,- Sk boli kryté vlastnými 
príjmami len do výšky 2 823 164,39 Sk, uvedená čiastka bola prevedená na bežný účet fondu 
reprodukcie a použitá na obstaranie kapitálových aktív. Rozdiel vo výške 9 954 013,61 Sk 
ovplyvnil hospodársky výsledok bežného roka. 

• Druhým faktorom, ktorý ovplyvnil hospodársky výsledok je zníženie stavu zásob na sklade k 
31.12.2007 o 924 326,48 Sk v porovnaní so stavom k 1.1.2007. 

     Hospodársky výsledok – strata minulých rokov a strata bežného roka v celkovej výške 17 463 675,49 
Sk je nižšia ako zostatok fondu reprodukcie 18 750 759,24 Sk, ktorý nie je krytý finančnými 
prostriedkami na bežnom účte fondu reprodukcie. Z uvedeného vyplýva, že celková strata organizácie 
vznikla tým, že náklady na odpisy dlhodobého majetku neboli kryté vlastnými príjmami. 
 
 
 
6.4      Tvorba a použitie finančných fondov 
 
6.4.1   Sociálny fond 
 

v Sk 
Položka rozpočet 

2007 
skutočnosť  

k 31.12.2007 
% 

plnenia 
 a b b/a 
A/ ZDROJOVÁ ČASŤ    
    zostatok fondu k 1.1.2007 105 173,35 105 173,35 100,0 
    l.  povinný prídel - 1 % 241 230,00 252 230,00 104,6 
    2. ostatné zdroje 0 0 0 
zdroje spolu 346 403,35 357 403,35 103,2 
    
B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ    



  

73 

    1. príspevok na stravovanie zamestnancov  224 903,35 194 322,00 86,4 
    2. príspevok na rehabilitačné pobyty 31 000,00 0 x 
    3. peňažné dary pri životných jubileách 19 000,00 19 000,00 100,0 
    4. príspevok pri narodení dieťaťa 6 000,00 5 000,00 83,3 
    5. sociálna výpomoc 6 000,00 0 x 
    6. vianočný príspevok 59 500,00 57 000,00 95,8 
    7. ostatné výdavky  0 0 x 
výdavky spolu 346 403,35 275 322,00 79,5 
    
ZOSTATOK k 31.12.2007     0 82 081,35 x 

 
v Sk 

Položka rozpočet 
2007 

skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

 a b b/a 
Stav fondu k 1.1 105 173,35 105 173,35 100,0 
Tvorba fondu spolu 241 230,00 252 230,00 104,6 
Čerpanie fondu spolu 346 403,35 275 322,00 79,5 
Stav fondu k 31.12.  0 82 081,35 x 

        
                                                                                                   
     Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu realizujeme v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle “Zásad pre tvorbu a použitie finančných 
prostriedkov sociálneho fondu”, ktoré sú prílohou Kolektívnej zmluvy na rok 2007. 
     Povinný prídel do sociálneho fondu sme vytvárali vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých s zisťuje priemerný zárobok na 
pracovnoprávne účely. 
     Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici, ktorého 
zostatok k 31.12.2007 je 144 626,35 Sk. 
 
 
 
6.4.2   Rezervný fond 
 

                                                                                                                 v Sk 
Položka skutočnosť 

k 31.12.2007 
  
Stav fondu k 1.1.2007 200 000,00 
Tvorba fondu spolu 0 
z toho: zo zlepšeného HV 0 
            z finančných darov 0 
Čerpanie fondu spolu 200 000,00 
z toho: prevod do FR na obstaranie HDM 35 252,41 
            na úhradu rozpočtom nezaistených   
            bežných potrieb  

164 747,59 

Stav fondu k 31.12.2007 0 
 
 
      Zostatok finančných prostriedkov v rezervnom fonde k 31.12.2007 predstavuje 0,- Sk.  
     V priebehu hodnoteného obdobia boli finančné prostriedky rezervného fondu čerpané na úhradu 
kapitálových výdavkov vo výške 35 252,41 Sk a na úhradu bežných výdavkov (interiérové vybavenie 
novej budovy riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci) v zmysle darovacej zmluvy zo dňa 4.12.2006. 
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6.4.3  Fond reprodukcie 
 

                                                                                v Sk 
Položka skutočnosť 

k 31.12.2007 
 c 
Stav fondu k 1.1.2007                                        13 469 001,91 
Tvorba fondu spolu 18 454 997,41 
z toho: z odpisov 12 659 614,00 
            z prostriedkov ŠR  1 498 000,00 
            z prostriedkov EFRR (projekt Interreg) 4 262 131,00 
            z prevodu z rezervného fondu 35 252,41 
            z prevodu mimorozpoč. prostr. MV SR (IZS) 0 
Čerpanie fondu spolu 13 173 240,08 
             na obstaranie kapitálových aktív 8 867 654,61 
             na obstaranie kapit.aktív (projekt Interreg) 0 
             na úhradu straty z roku 2004 4 305 585,47 
Stav fondu k 31.12.2007 18 750 759,24 

 
 
     Zostatok fondu reprodukcie k 31.12.2007 je 18 750 759,24 Sk. Finančné krytie fondu reprodukcie nie 
je zabezpečené finančnými prostriedkami na osobitnom bežnom účte v Štátnej pokladnici. 
     V  registri investícii (po rozpočtových opatreniach) sme plánovali čerpanie prostriedkov fondu 
reprodukcie na obstaranie kapitálových aktív vo výške 4 836 000,- Sk nasledovne: 
 
 

       v Sk 

 podpoložka schválený upravený skutočné číslo  
    investičná akcia  ekonomickej rozpočet rozpočet čerpanie investičnej zdroj  

  klasifikácie  2007 2007 k 31.12.2007 akcie   

NÁKUP POZEMKOV a NEHMOTNÝCH AKTÍV             

nákup pozemkov - Veľká Fatra Donovaly 711001   198 000,00 198 000,00 14083 1315 
      414 000,00 414 196,00 14083 45 

nákup pozemkov - Starý Smokovec (heliport) 711001   2 014 000,00 2 013 630,00 20315 45 

             

SPOLU   0,00 2 626 000,00 2 625 826,00     

NÁKUP BUDOV A OBJEKTOV             

nákup objektu - Starý Smokovec (heliport)    90 000,00 87 821,00 20316 45 

SPOLU   0,00 90 000,00 87 821,00     

NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ             

aplikačný server - 2 ks 713002   150 000,00 150 000,00 20317 45 

televízny prijímač LCD 713003   35 000,00 35 252,41 19237 71 
      5 000,00 5 001,40 19237 45 

termokamera 713004 1 067 000,00 0,00 0,00 16256 45 

záchranárské nosidlá KONG 713004 120 000,00 0,00 0,00 16260 45 

záchranárské nosidlá KONG 713004   240 000,00 239 467,20 16260 111 

kanadské sane 713004   500 000,00 471 813,10 20318   

SPOLU   1 187 000,00 930 000,00 901 534,11     

NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV             

osobný automobil  714001 540 000,00 0,00 0,00 16254 45 

terénny automobil LR 714001 2 400 000,00 0,00 0,00 13220 45 

terénny automobil - sanitka 714001 7 600 000,00 0,00 0,00 16252 45 
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prívesný vozík za terénny automobil 714004 50 000,00 0,00 0,00 16249 45 

prívesný vozík na prevoz snežného skútra 714004 0,00 60 000,00 60 532,80 18693 111 
      1 000,00 35,70 18693 45 

snežný skúter - technické zhodnotenie 714005   46 000,00 44 681,70 20319 45 

snežný skúter  714005 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 16247 111 

      8 000,00 7 488,60 16247 45 

SPOLU   11 790 000,00 1 115 000,00 1 112 738,80     

PRÍPRAVNÁ  A PROJEKT. DOKUMENTÁCIA             

HZS Donovaly - garáže (prístavba) 716 0,00 0,00 0,00 212002126 45 

SPOLU   0,00 0,00 0,00     

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNIC.ZHODN.             

HZS Donovaly - garáže  717003 0,00 0,00 0,00 212002126 45 

HZS-riaditelstvo Horný Smokovec-technic.zhod. 717002   75 000,00 67 487,70 20320   

SPOLU   0,00 75 000,00 67 487,70     

            

CELKOM   12 977 000,00 4 836 000,00 4 795 407,61     

 - z odpisov dlhodobého majetku  12 977 000,00 3 303 000,00 3 262 155,20   45 
     z toho: zostatok vlast.príjmov z r.2006   0,00 439 000,00 438 990,81   45 

                krytie odpisov z vlast.príjmov v r.2007   12 977 000,00 2 864 000,00 2 823 164,39   45 

 - z predaja kapitál.aktív    0,00 0,00 0,00   42 
 - z kapitálového transferu (z minul. rokov)   0,00 198 000,00 198 000,00   1315 
 - z kapitálového transferu      1 300 000,00 1 300 000,00   111 

 - finančných darov   0,00 35 000,00 35 252,41   71 
   

kód zdroja 45     - tvorba fondu reprodukcie vo výške odpisov z vlastných príjmov 
kód zdroja 42     - príjmy z predaja kapitálových aktív  
kód zdroja 1315  - prostriedky ŠR z roku 2005   
kód zdroja 71     - finančné dary   
kód zdroja 111   - prostriedky ŠR   

 
 
       Z celkového čerpanie fondu reprodukcie na obstaranie kapitálových aktív vo výške 8 867 654,61 Sk 
predstavuje čerpanie na záchrannú činnosť 4 795 407,61 Sk a čerpanie fondu v rámci aktivít projektu 
„Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby“ 4 072 247,- Sk (podrobnejšie 
uvedené v osobitnej časti rozboru 3.7). 
     Vo výkaze ziskov a strát, ktorý sme zostavili k 31.12.2004 sme vykázali výsledok hospodárenia - 
stratu vo výške 4 331 207,57 Sk. Strata za rok 2004 bola čiastočne vysporiadaná v zmysle § 24, ods.11, 
písm. a/ zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z rezervného fondu organizácie - z darovaných 
finančných prostriedkov, ktoré neboli poskytnuté so stanoveným účelom nasledovne vo výške 25 622,10 
Sk. 
     Zostatok straty za rok 2004 vo výške 4 305 585,47 Sk bol vysporiadaný v zmysle § 24, ods.11, 
písm. d/  zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z fondu reprodukcie. Zostatok straty za 
rok 2004 nebolo možné vysporiadať podľa § 24, ods.11, písm. b/ a c/ uvedeného zákona. 
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6.5   Stav pohľadávok a záväzkov 
         

                                                                                                                                                                         v Sk  
Pohľadávky – podľa súvahy k 31.12.2007 skutočnosť 

k 31.12.2006 
skutočnosť 

k 31.12.2007 
index rastu 

 a b b/a 
311 – Odberatelia 1 283 070,23 1 205 794,59 0,97 
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 0 0 x 
335 – Pohľadávky voči zamestnancom 27 561,00 22 319,00 0,81 
378 – Iné pohľadávky 10 314,00 10 304,00 0,99 
Spolu 1 320 945,23 1 238 417,59 0,94 
 
 
     311 – Odberatelia 
     Zahraničné pohľadávky vyjadrené v cudzej mene boli prepočítané na slovenskú menu kurzom 
vyhláseným Národnou bankou Slovenska k 31.12.2007.    
     Z celkovej výšky pohľadávok voči odberateľom 1 205 794,59 Sk evidujeme pohľadávky po lehote 
splatnosti 1 024 819,59 Sk. V štyroch prípadoch bolo vymáhanie pohľadávok postúpené právnikovi 
HZS, v 18-tich prípadoch bolo vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy 
o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006, v ostatných prípadoch boli odberateľom zaslané 
upomienky. 
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 22 319,- Sk, z toho v lehote splatnosti vo výške 13 387,- 
Sk sa  jedná o uplatnenie náhrady škody voči zamestnancom na základe rozhodnutí škodovej komisie 
a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody s jednotlivými zamestnancami a po lehote splatnosti 
vo výške 6 332,- Sk sú pohľadávky voči zamestnancom za telefónne poplatky. 
 
     378 – Ostatné pohľadávky 
     V rámci iných pohľadávok pohľadávka vo výške 10 312,- Sk predstavuje vyúčtovanie služieb 
spojených s nájmom bytu za rok 2004 bolo postúpené právnikovi HZS na vymáhanie, čiastka 8,- Sk 
predstavuje preplatok za služby spojené s užívaním interventky za rok 2008. 
 
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            v Sk  
Krátkodobé záväzky – podľa súvahy k 31.12.2007 skutočnosť 

k 31.12.2006 
skutočnosť 

k 31.12.2007 
index rastu 

 a b b/a 
321 – Dodávatelia  6 512 515,37 2 217 166,97 0,34 
324 – Prijaté preddavky 0 0 x 
331 – Záväzky voči zamestnancom 2 018 307,00 2 226 582,00 1,10 
336 – Zúčt s inštitúc.sociál.zabez.    . 1 540 791,00 1 879 440,00 1,22 
342 – Ostatné priame dane 384 637,00 496 177,00 1,29 
343 – Daň z pridanej hodnoty 13 228,00 4 676,00 0,35 
379 – Iné záväzky 36 965,00 38 336,00 1,04 
Spolu 10 506 443,37 6 862 377,97 0,65 
    
     321 - Dodávatelia  
Z celkovej výšky záväzkov voči dodávateľom  2 217 166,97 predstavujú: 
§ záväzky za záchrannú činnosť HZS                                         436 225,47 Sk 

z toho: po lehote splatnosti                                                           1 904,00 Sk      
§ záväzky súvisiace s projektom „Posilnenie spolupráce         1 780 941,50 Sk 

            slovenskej a poľskej záchrannej služby“ 
            z toho: po lehote splatnosti                                                    1 780 941,50 Sk 
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     Záväzky po lehote splatnosti súvisiace s realizáciou projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej 
a poľskej záchrannej služby“ budú likvidované po vykonaní rozpočtového opatrenia na základe žiadosti 
o platbu č. 5 – predfinancovanie (žiadosť bola predložená Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja 
SR dňa 12.10.2007).                                                                                                                              
     Ostatné záväzky na účtoch zúčtovacích vzťahov súvisia v prevažnej miere s vyúčtovaním miezd 
a odvodov do poistných fondov za mesiac 12/2007 a sú v lehote splatnosti. 
     Záväzky vyjadrené v cudzej mene boli prepočítané na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou 
bankou Slovenska k 31.12.2007.    
 
 
 
6.6   Finančný majetok 
 

                                                                                                                                           v Sk 
Finančný majetok Stav k 31.12.2007 
261 - Pokladnica 0 
262 – Peniaze na ceste  5 314 764,89 
263 - Ceniny 3 730,00 
241 – Bežný účet spolu 0 
z toho:     
     bežný účet 0 
     devízový účet v EUR 0 
     účet DU USD Kirgizsko   0 
     účet darov a grantov (IZS dobudovanie koordin.str.) 0 
243 – Bežné účty finančných fondov  0 
z toho:  
     účet sociálneho fondu 0 
     účet fondu reprodukcie 0 
     účet rezervného fondu 0 
Spolu 5 318 494,89 

      
 
    Zostatok na účte 262 – Peniaze na ceste vo výške 5 314 764,89 Sk tvoria prevody zostatkov 
finančných účtov k 31.12.2007 z dôvodu zmeny právnej formy hospodárenia HZS z príspevkovej na 
rozpočtovú: 
§ prevod finančných prostriedkov z bežného účtu, ktoré boli určené na úhradu miezd a odvodov do 

poistných fondov za obdobie december 2007 (bežný transfer zo štátneho rozpočtu) vo výške 
4 625 240,- Sk, 

§ prevod nevyčerpaných vlastných zdrojov z bežného účtu vo výške 42 728,48 Sk, 
§ prevod nevyčerpaných vlastných zdrojov z devízového účtu (EUR) vo výške 2 787,37 Sk, 
§ prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z devízového účtu (USD) určených pre projekt 

„Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“ vo výške 499 382,69 Sk, 
§ prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov zo sociálneho fondu vo výške 144 626,35 Sk, 

z toho čiastka 73 551,- Sk bude vyplatená spolu s výplatou miezd za mesiac december 2007. 
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6.7   Projekt „Posilnenie spolupráce slovenskej  
        a poľskej záchrannej služby“ 
 
6.7.1     Cieľ projektu 
 
      Horská záchranná služba začala dňa 1.1.2006 implementovať projekt „Posilnenie spolupráce 
slovenskej a poľskej záchrannej služby“ ktorý je spolufinancovaný z fondu Európskej únie – Program 
iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika. Partnerom tohto projektu je 
poľská organizácia  Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).   
     Dňa 21.12.2005 bola s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 10 954 595,- Sk. 
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy predstavuje 100 % z celkových 
oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Nenávratný finančný príspevok sa skladá: 

a) z príspevku ERDF 8 215 946,25 Sk (75 % celkových oprávnených výdavkov) 
b) z príspevku zo štátneho rozpočtu 2 738 648,75 Sk (25 % celkových oprávnených výdavkov). 

     Doba realizácie projektu je 20 mesiacov. 
 
     Hlavným cieľom projektu je posilnenie a zefektívnenie spolupráce horských záchranných služieb 
v hraničných regiónoch Slovenska a Poľska.  
     Čiastkové ciele projektu sú: 

1. pripraviť slovenské a poľské horské záchranné tímy na výkon plne koordinovanej spoločnej 
záchrany prostredníctvom spoločných školení a výmeny skúseností, 

2. vytvoriť predpoklady na získavanie a následné poskytovanie špecifických meteorologických 
údajov, ktoré sú nevyhnutné pre usmerňovanie verejnosti pri pohybe a pobyte v hraničných 
horských oblastiach, ako aj pri rozhodovaní o záchranných a pátracích akciách slovenských a 
poľských záchranných služieb,  

3. vytvoriť kompatibilné a efektívne softvérové prostredie na poskytovanie a vyhodnocovanie 
vzájomne zdieľaných meteorologických dát. 

 
 
6.7.2     Plnenie aktivít podľa harmonogramu realizácie projektu 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia sa v rámci projektu realizovali nasledovné aktivity: 
 
- Od februára 2007 je v prevádzke meteorologická stanica v Jasnej. 
- V dňoch 19.–25.2.2007 sa konalo zimné školenie pozemnej záchrany, ktorého sa zúčastnilo 14 

záchranárov HZS, 14 poľských záchranárov a 7 slovenských inštruktorov. Pre účely tohto školenia 
bol z rozpočtu projektu obstaraný materiál v celkovej hodnote 456 568,- Sk. 

- V dňoch 16.–26.4.2007 sa uskutočnilo kynologické školenie, ktorého sa zúčastnilo  8 záchranárov 
HZS, 8 poľských záchranárov a 4 slovenskí inštruktori. Pre účely školenia bol z rozpočtu projektu 
obstaraný materiál v celkovej hodnote 159 298,- Sk.  

- Od leta 2007 je v prevádzke všetkých 5 meteorologických staníc. 
- V júni 2007 sa konalo letné školenie pozemnej záchrany, ktorého sa zúčastnilo 14 záchranárov 

HZS, 14 poľských záchranárov a 7 slovenských inštruktorov. Pre účely tohto školenia bol z rozpočtu 
projektu obstaraný materiál v celkovej hodnote 533 792,- Sk. 

- V auguste 2007 sa vydal propagačný materiál pre turistov a návštevníkov hôr. V júli 2007 sa 
aktualizovala web-stránka projektu. 

- Po úspešnom zrealizovaní všetkých aktivít a po naplnení  cieľov sa realizácia projektu v novembri 
2007 ukončila.  
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6.7.3 Plnenie rozpočtu 
 

v Sk 
Rozpočet projektu Schválený 

rozpočet 
Skutočnosť 
k 31.12.2007 

% 
plnenia 

Bežné výdavky 5 010 299,00 4 490 414,20 89,6 
Kapitálové výdavky 5 944 296,00 5 686 068,50 95,7 
Celkom 10 954 595,00 10 176 482,70 92,9 
 
     Na základe žiadosti konečného prijímateľa o platbu č. 1 (druh žiadosti – predfinancovanie) boli na 
osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici zaslané finančné prostriedky vo výške 286 937,- Sk, z toho: 
193 200,- Sk na kapitálové výdavky a 93 737,- Sk na bežné výdavky.      
     Na základe žiadosti o platbu č. 2 (druh žiadosti – refundácia) boli dňa 26.10.2006 na osobitne 
zriadený účet prevedené finančné prostriedky vo výške 540 067,40 Sk na bežné výdavky.  
     Na základe žiadosti konečného prijímateľa o platbu č. 3 (druh žiadosti – predfinancovanie) bola 
platobným poukazom prevedená dňa 19.3.2007 na osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici čiastka 
5 223 366,50 Sk, z toho: na bežné výdavky 961 235,50 Sk a na kapitálové výdavky 4 262 131,- Sk.  
     Na základe žiadosti konečného prijímateľa o platbu č. 4 (druh žiadosti – refundácia) bola platobným 
poukazom dňa 23.10.2007 na osobitne zriadený účet prevedená čiastka 1 434 159,10 Sk, z toho na bežné 
výdavky 1 434 159,10 Sk.  
     Dňa 12.10.2007 bola zaslaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť o platbu č. 
5 (druh žiadosti – predfinancovanie) vo výške 1 780 941,50 Sk, z toho: 550 204,- Sk na bežné výdavky 
a 1 230 737,50 Sk na kapitálové výdavky. K 31.12.2007 neboli požadované finančné prostriedky 
uhradené. 
     K 31.12.2007 boli z vlastných prostriedkov organizácie uhradené náklady súvisiace s realizáciou 
projektu v celkovej výške 912 224,- Sk, ktoré budú refundované na základe žiadosti o platbu. 
 
                                                                                                                                                v Sk 
funkčná kate- polož-     rozpočet skutočnosť %  
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky upravený k 31.12.2007 plnenia 

          a b b/a 
0412   614 1351 Odmeny 637 000,00 637 113,00 100,0 

  610   1351 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 637 000,00 637 113,00 100,0 
0412   621 1351 Poistné do VšZP 22 000,00 21 754,50 98,9 

0412   622 1351 Poistné do Spoločnej ZP 13 000,00 12 684,00 97,6 

0412   623 1351 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 26 000,00 25 981,50 99,9 

0412   625 1351 Poistné do Sociálnej poisťovne 151 000,00 151 246,50 100,2 

  620   1351 Poistné a príspevok do poisťovní 212 000,00 211 666,50 99,8 
0412   631 1351 Cestovné náhrady 175 000,00 174 736,28 99,8 

0412   632 1351 Energie,voda a komunikácie 7 000,00 6 759,84 96,6 

0412   633 1351 Materiál 572 000,00 571 974,17 100,0 

0412   634 1351 Dopravné 35 000,00 35 000,52 100,0 

0412   637 1351 Služby 159 000,00 159 295,50 100,2 

0412 630   1351 Tovary a služby  948 000,00 947 766,31 100,0 
0412 600   1351 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 1 797 000,00 1 796 545,81 100,0 

                

0412   614 1352 Odmeny 212 000,00 212 371,00 100,2 

  610   1352 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 212 000,00 212 371,00 100,2 
0412   621 1352 Poistné do VšZP 7 000,00 7 251,50 103,6 

0412   622 1352 Poistné do Spoločnej ZP 4 000,00 4 228,00 105,7 

0412   623 1352 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 9 000,00 8 660,50 96,2 

0412   625 1352 Poistné do Sociálnej poisťovne 51 000,00 50 415,50 98,9 

  620   1352 Poistné a príspevok do poisťovní 71 000,00 70 555,50 99,4 
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0412   631 1352 Cestovné náhrady 59 000,00 58 245,46 98,7 

0412   632 1352 Energie,voda a komunikácie 2 000,00 2 253,36 112,7 

0412   633 1352 Materiál 191 000,00 190 658,09 99,8 

0412   634 1352 Dopravné 11 000,00 11 666,88 106,1 

0412   637 1352 Služby 53 000,00 53 098,50 100,2 

0412 630   1352 Tovary a služby  316 000,00 315 922,29 100,0 
0412 600   1352 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 599 000,00 598 848,79 100,0 

                

0412   713004 1351 Nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad.tech. 142 000,00 142 413,00 100,3 

0412   713005 1351 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 2 508 000,00 2 507 304,00 100,0 

0412   716 1351 Prípravná a projektová dokumentácia 3 000,00 3 123,75 104,1 

0412   717001 1351 Realizácia nových stavieb 543 000,00 543 757,50 100,1 

0412 700   1351 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 3 196 000,00 3 196 598,25 100,0 
                

0412   713004 1352 Nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad.tech. 48 000,00 47 471,00 98,9 

0412   713005 1352 Nákup špeciálnych strojov,prístr.zariad.tech. 836 000,00 835 768,00 100,0 

0412   716 1352 Prípravná a projektová dokumentácia 1 000,00 1 041,25 104,1 

0412   717001 1352 Realizácia nových stavieb 181 000,00 181 252,50 100,1 

0412 700   1352 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 1 066 000,00 1 065 532,75 100,0 
                

0412   614 45 Odmeny 302 000,00 301 636,00 99,9 

  610   45 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 302 000,00 301 636,00 99,9 
0412   521 45 Poistné do VšZP 15 000,00 14 599,00 97,3 

0412   622 45 Poistné do Spoločnej ZP 3 000,00 2 742,00 91,4 

0412   623 45 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 12 000,00 11 636,00 97,0 

0412   625 45 Poistné do Sociálnej poisťovne 74 000,00 73 149,00 98,9 

  620   45 Poistné a príspevok do poisťovní 104 000,00 102 126,00 98,2 
0412   631 45 Cestovné náhrady 138 000,00 138 244,00 100,2 

0412   632 45 Energie,voda a komunikácie 5 000,00 4 661,50 93,2 

0412   633 45 Materiál 70 000,00 70 400,00 100,6 

0412   634 45 Dopravné 23 000,00 22 818,50 99,2 

0412   637 45 Služby 272 000,00 272 338,00 100,1 

0412 630   45 Tovary a služby  508 000,00 508 462,00 100,1 
0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 914 000,00 912 224,00 99,8 

        projekt INTERREG - spolu 7 572 000,00 7 569 749,60 100,0 
 
 
funkčná kate- polož-     rozpočet skutočnosť %  

kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky upravený k 31.12.2007 plnenia 
          a b b/a 

0412 600   1151 Bežné výdavky - prostriedky EFRR 1 797 000,00 1 796 545,81 100,0 

0412 600   1152 Bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR 599 000,00 598 848,79 100,0 

0412 700   1151 Kapitálové výdavky - prostriedky EFRR 3 196 000,00 3 196 598,25 100,0 

0412 700   1152 Kapitálové výdavky - spolufin. zo ŠR 1 066 000,00 1 065 532,75 100,0 

0412 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 914 000,00 912 224,00 99,8 

0320       projekt INTERREG - spolu 7 572 000,00 7 569 749,60 100,0 
 
 
     V rámci celkových kapitálových výdavkov pre projekt boli obstarané: 
k 31.12.2006  

- pre školenie lavínovej záchrany - lavínová vyhľadávacia súprava v celkovej hodnote 193 200,- 
Sk (uhradené do 31.12.2006), 
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- pre školenie lavínovej záchrany, záchranárske nosidlá Kong v obstarávacej cene 111 012,- Sk, 
navijak statické lano v obstarávacej cene 78 872,- Sk (uhradené do 30.6.2007), 

- meteostanice v hodnote 4 068 082,- Sk, projektová dokumentácia k inštalácii meteostaníc 
v hodnote 4 165,- Sk (uhradené do 31.12.2007),  

- server pre meteostanice v hodnote 788 444,- Sk (k 31.12.2007 nebolo uhradené),  
k 31.12.2007 

-   pre školenie pozemnej záchrany (zima) – 2 ks naviják na statické lano v hodnote 262 430,- Sk, 
nosidlá UT 2000 v hodnote 65 000,- Sk (k 31.12.2007 nebolo uhradené), 

-   inštalácia meteostaníc v celkovej hodnote 114 863,50 Sk (k 31.12.2007 nebolo uhradené). 
 
 
6.7.4     Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 

                                                                                                                v  Sk 
Ukazovateľ skutočnosť 

k 31.12.2007 
  
Výnosy  1 752 755,80 
z toho:  
- bežný transfer (691) 1 752 755,80 
Náklady  1 786 327,96 
z toho:  
- spotrebované nákupy (50) 581 872,16 
   z toho:  spotreba materiálu (501) 501 872,16 
- služby (51) 394 355,80 
   z toho: cestovné (512) 259 694,00 
               náklady na reprezentáciu (513) 128 048,00 
               ostatné služby (518) 6 613,80 
- osobné náklady (52) 683 016,00 
   z toho: mzdové náklady (521) 508 375,00 
               náklady na zákon. poistenie (524) 174 641,00 
- dane a poplatky (53) 100,00 
- ostatné náklady (54) 126 984,00 
- odpisy, predaný majetok, rezervy (55)  
Hospodársky výsledok -33 572,16 

 
 
     Záporný hospodársky výsledok v rámci uvedeného projektu vo výške 33 572,16 Sk vznikol 
predovšetkým zaúčtovaním spotreby zásob, ktoré boli k 31.12.2006 evidované na sklade MTZ, do 
nákladov roku 2007.  
 
 
 
6.8   Projekt „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby  
        v Kirgizskej republike“ 
 
 
6.8.1     Cieľ projektu 
 
     Projekt sa zaoberá problémom kirgizskej záchrannej služby, ktorej chýbajú nielen ľudské kapacity ale 
aj financie. Zahraniční turisti očakávajú poskytnutie prípadnej prvej pomoci na veľmi vysokej úrovni, 
a preto nedostatok vedomostí a moderného vybavenia je neakceptovateľný. Celkovým cieľom projektu je 
zvýšiť bezpečnosť v kirgizských horách. To si vyžaduje rozvoj vedomostí a kapacít súkromných 
spoločností a mimovládnych organizácií v Kirgizskej republike vo sfére horského záchranárstva, aby 
bola partnerská organizácia ako poskytovateľ horskej záchrannej služby schopná získať medzinárodne 
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uznávaný certifikát horského záchranárstva. Tým projekt pomôže krajine dosiahnuť plnohodnotné 
začlenenie sa do medzinárodných organizácií ako ICAR.  
       
     Dňa 8. augusta 2006 bola podpísaná Zmluva o poskytovaní profesionálnych služieb medzi UNDP 
a Horskou záchrannou službou. Zmluvná odmena za poskytnuté služby bola stanovená vo výške 
149 908,- USD a je hradená v priebežných platbách podľa plnenia pracovného harmonogramu. Na 
základe zmluvy o poskytovaní profesionálnych služieb zo dňa 29.9.2006 uzatvorenej s Kirgizským 
partnerom, Horská záchranná služba poskytuje priebežné platby na plnenie aktivít v rámci projektu 
zmluvnému partnerovi. 
 
 
6.8.2 Plnenie aktivít podľa harmonogramu realizácie projektu 
    
     Podľa harmonogramu realizácie projektu sa v dňoch od 2.2. do 14.2.2007 konalo  školenie 
v Kirgizskej republike. Zúčastnilo sa ho 5 inštruktorov Horskej záchrannej služby, vyškolili 25 
kirgizských záchranárov, ktorí získali certifikáty o úspešnom absolvovaní školenia a skúšok. 
     Súbežne prebiehala analýza dostupnej kirgizskej a ruskej literatúry o horskej záchrane, nakúpila sa 
potrebná literatúra a následne pripravili experti metodiku horskej záchrany.  
     Metodika pozemnej záchrany sa vydala v septembri 2007.  
     Od 11.11. do 21.11.2007 sa v Kirgizskej republike konalo druhé školenie pozemnej záchrany. 
Zúčastnilo sa ho 5 inštruktorov Horskej záchrannej služby, vyškolili 25 kirgizských záchranárov, ktorí 
získali certifikáty o úspešnom absolvovaní školenia a skúšok. Súčasťou tohto školenia bol aj seminár 
o získavaní národných a medzinárodných grantov. 
 
 
6.8.3     Plnenie rozpočtu 
 

v Sk 
funkčná kate- polož-     rozpočet skutočnosť %  
klasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky upravený k 31.12.2007 plnenia 

          a b b/a 
0950   614 71   odmeny 339 000,00 338 990,00 100,0 

0950 610   71 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 339 000,00 338 990,00 100,0 
0950   621 71 Poistné do VšZP 15 000,00 15 414,00 102,8 

0950   622 71 Poistné do Spoločnej ZP 3 000,00 2 979,00 99,3 

0950   623 71 Poistné do ostat.zdravotných poisťovní 13 000,00 12 768,00 98,2 

0950   625 71 Poistné do Sociálnej poisťovne 78 000,00 77 839,00 99,8 

0950 620   71 Poistné a príspevok do poisťovní  109 000,00 109 000,00 100,0 
0950   631 71 Cestovné náhrady 505 000,00 504 123,13 99,8 

0950   633 71 Materiál 348 000,00 9 238,50 2,7 

0950   637 71 Služby 817 000,00 933 992,84 114,3 

0950 630   71 Tovary a služby  1 670 000,00 1 447 354,47 86,7 
0950   649 71 Transfery do zahraničia 844 000,00 1 087 873,64 128,9 

0950 640   71 Bežné transfery 844 000,00 1 087 873,64 128,9 
0950 600   71 Bežné výdavky - grant Kirgizsko 2 962 000,00 2 983 218,11 100,7 
0950   637 45 Služby 15 000,00 9 816,70 65,4 

0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 15 000,00 9 816,70 65,4 
        grant Kirgizsko - spolu 2 977 000,00 2 993 034,81 100,5 

 
 

funkčná kate- polož-     rozpočet skutočnosť %  
kasif. gória ka zdroj názov kategórie/položky upravený k 31.12.2007 plnenia 

          a b b/a 
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0950 600   71 Bežné výdavky - grant 2 962 000,00 2 983 218,11 100,7 
0950 600   45 Bežné výdavky - vlastné príjmy 15 000,00 9 816,70 65,4 
0950       projekt INTERREG - spolu 2 977 000,00 2 993 034,81 100,5 
 
 
 
6.8.4     Náklady, výnosy, hospodársky výsledok 
 

                                                                                                       v  Sk 
Ukazovateľ skutočnosť 

k 31.12.2007 
 c 
Výnosy  2 495 521,05 
z toho:  
- bežný transfer (691) 2 451 560,19 
Náklady  2 658 562,71 
z toho:  
- spotrebované nákupy (50) 9 238,50 
   z toho:  spotreba materiálu (501) 9 238,50 
- služby (51) 1 284 531,13 
   z toho: cestovné (512) 679 498,40 
               náklady na reprezentáciu (513) 0 
               ostatné služby (518) 605 032,73 
- osobné náklady (52) 447 992,00 
   z toho: mzdové náklady (521) 338 990,00 
               náklady na zákon.poistenie (524) 109 002,00 
- dane a poplatky (53) 7 163,26 
- ostatné náklady (54) 909 637,82 
- odpisy, predaný majetok, rezervy (55) 0 
Hospodársky výsledok - 163 041,66 

 
 
     Záporný hospodársky výsledok vo výške 163 041,66 Sk vznikol predovšetkým zaúčtovaním 
časového rozlíšenia z roku 2006 vo výške 159 900,- Sk do nákladov roku 2007. Výdavok na letenky pre 
účastníkov zahraničnej pracovnej cesty bol realizovaný v roku 2006 a bol k 31.12.2006 zaúčtovaný na 
účet časového rozlíšenie 381 – Náklady budúcich období. 
 
     V rámci projektu „Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike“,  na základe 
Zmluvy o poskytovaní profesionálnych služieb medzi UNDP a Horskou záchrannou službou, bola na 
osobitne zriadený účet v Štátnej pokladnici poskytnutá: 

- dňa 16.3.2007 druhá priebežná splátka vo výške 40 000 USD, t.j. 1 027 200,- Sk, 
- dňa 6.7.2007 tretia priebežná splátka vo výške 50 000,- USD, t.j. 1 229 300,- Sk, 
- dňa 11.12.2007 štvrtá priebežná splátka vo výške 30 000,- USD, t.j. 673 770,- Sk. 

 
     Z toho bolo v zmysle zmluvy poskytnuté partnerovi v Kirgizskej republike na plnenie aktivít v rámci 
projektu: 

- dňa 22.3.2007 čiastka 21 660 USD, t.j. 544 077,54 Sk, 
- dňa 18.10.2007 čiastka 8 000 USD, t.j. 189 768,- Sk.  

     Uvedené preddavky boli k 31.12.2007 zúčtované do nákladov po predložení a kompletizácii 
účtovných dokladov od partnera v Kirgizskej republike.   
 
 
 
 
 
 



  

84 

6.9   Inventarizácia 
  
 
6.9.1 Vyhodnotenie prípravy a priebehu inventarizácie 
            majetku a záväzkov 
 
     Hlavná inventarizačná komisia, ktorá bola menovaná riaditeľom HZS dňa 31.10.2007, vykonala 
riadnu inventarizáciu všetkého 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 2007, boli 
zaúčtované. Inventarizované boli stavy všetkých syntetických účtov, ktoré zaznamenali zostatok vo 
výkaze SÚVAHA ROPO SPOV 1-01, vrátane majetku a záväzkov v podsúvahovej evidencii. 
     Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná na základe príkazného listu riaditeľa č. 19 (č. 1828-
10/01/2007 zo dňa 31.10.2007 a podľa termínového harmonogramu inventarizácie pre rok 2007.  
     Zodpovední zamestnanci, ktorým boli zverené hodnoty a sú povinní ich vyúčtovať, majú uzatvorené 
dohody o hmotnej zodpovednosti. 
     Riadna inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná podľa zákona § 6 a §§ 29, 30 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa Nariadenia MV SR č. 56 zo dňa 
29.9.2006 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov nasledovne: 

      ku dňu 31.10.2007 
a/ fyzická inventúra hnuteľného hmotného a nehmotného majetku  
ku dňu 31.12.2007 
a/ inventarizácia materiálových zásob 
b/ inventarizácia obstarania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku 
c/ inventarizácia zostatkov finančných účtov a na účtoch zúčtovacích vzťahov 
d/ inventarizácia stavieb a pozemkov 
e/ inventarizácia zostatkov na podsúvahových účtoch 
f/ inventarizácia oprávok k dlhodobému majetku a fondov 

     Zisťovanie fyzického stavu hnuteľného hmotného a nehmotného majetku sa vykonalo k 31.10.2007 
s tým, že stav majetku bol upravený o prírastky a úbytky za obdobie od ukončenia inventúry do 
31.12.2007. Inventarizácia majetku prebiehala podľa termínového harmonogramu. 
 
 
6.9.2 Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku,  
            záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom 
 
6.9.2.1 Súhrnný prehľad stavu inventarizovaného majetku a záväzkov na jednotlivých účtoch 

a jeho porovnanie so skutočným stavom k 31.12.2007 
 

 
    číslo stav  skutočný stav rozdiel stav účtu 
  názov účtu z účtovnej  zistený  prebytok (+) po zaúčtovaní 
      evidencie pri inventarizácii schodok (-) inv. rozdielov 
      v Sk v Sk   v Sk 
      a b c d 

  Účtovná trieda 0           
  Dlhodobý majetok           

01 Dlhodobý nehmotný majetok           
  Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 012         
  Softvér 013         
  Drobný dlhodobý nehmotný majetok 018         
  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 019         
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02 Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný           
  Stavby 021 37 677 344,48 37 677 344,48 0,00   

  Stroje, prístroje a zariadenia 022 15 536 786,81 15 536 786,81 0,00   

  Dopravné prostriedky 023 45 111 299,70 45 111 299,70 0,00   

  Pestovateľské celky trvalých porastov 025         

  Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 1 775 381,73 1 775 381,73 0,00   

  Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029         

03 Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný           
  Pozemky 031 2 185 788,90 2 185 788,90 0,00   
  Umelecká diela a zbierky 032         
  Predmety z drahých kovov 033         

04 Obstaranie dlhodobého majetku           
  Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku 041         
  Obstaranie dlhodobého hmot. majetku 042 2 819 057,50 2 819 057,50 0,00   
  Obstaranie dlhodobého finanč. majetku 043         

05 Poskytnuté preddavky na HDM a NDM           
  Poskytnuté preddavky na NDM  051         
  Poskytnuté preddavky na HDM 052         

06 Dlhodobý finančný majetok           
  Podiel. cenné papiere a podiely v ob.spol. 062         
  Ostatný dlhodobý finančný majetok 069         

07 Oprávky dlhodobému nehmot. majetku           
  Oprávky k nehmot.výsled.výskumu a vývoja 072         
  Oprávky k softvéru 073         
  Oprávky k drob.dlhodobému nehmot.maj. 078         
  Oprávky k ost.dlhodobému nehmot.maj. 079         

08 Oprávky k dlhodobému hmot. majetku           
  Oprávky k stavbám 081 6 098 014,00 6 098 014,00 0,00   
  Oprávky k strojom,prístr. a zariadeniam 082 7 956 159,00 7 956 159,00 0,00   
  Oprávky k dopravným prostriedkom 083 37 325 166,60 37 325 166,60 0,00   
  Oprávky k drobnému HDM 088 1 775 381,73 1 775 381,73 0,00   
  Oprávky k ost. dlhodobému hmot. majetku 089         
  Účtovná trieda 1           
  Zásoby           

11 Materiál           
  Obstaranie materiálu 111         
  Materiál na sklade 112 534 626,28 534 626,28 0,00   
  Materiál na ceste 119         

12 Zásoby vlastnej výroby           
  Nedokončená výroba 121         
  Výrobky 123         
  Zvieratá 124         

13 Tovar           
  Obstaranie tovaru 131         
  Tovar na sklade a v predajniach 132         
  Tovar na ceste 139         

19 Opravné položky k zásobám           
  Opravná položka k materiálu 191         
  Opravná položka k výrobkom 194         
  Opravná položka k zvieratám 195         
  Opravná položka k tovaru 196         
  Účtovná trieda 2           
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  Vzťahy z rozpočtového hospodárenia,          
  rozpočtové účty a ost. finančné účty           

24 Ostatné bankové účty           
  Bežný účet 241     0,00   
  Bežné účty finančných fondov 243     0,00   
  Ostatné bežné účty 245         
  Bežné účty osobitných fondov 246         
  Osobitné bežné účty prostr. z rozpočtu ES 248         

26 Peniaze           
  pokladnica 261     0,00   
  peniaze na ceste 262 5 314 764,89 5 314 764,89 0,00   
  ceniny 263 3 730,00 3 730,00 0,00   
  Účtovná trieda 3           
  Zúčtovacie vzťahy           

31 Pohľadávky           
  Odberatelia 311 1 205 794,59 1 205 794,59 0,00   
  Poskytnuté prevádzkové preddavky 314         
  Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 315         
  Ostatné pohľadávky 316         

32 Záväzky           
  Dodávatelia 321 2 217 166,97 2 217 166,97 0,00   
  Prijaté preddavky 324         
  Ostatné záväzky 325         

33 Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúc.           
  Zamestnanci 331 2 226 582,00 2 226 582,00 0,00   
  Ostatné záväzky voči zamestnancom 333         
  Pohľadávky voči zamestnancom 335 22 319,00 22 319,00 0,00   
  Zúčt. s inštitúc.sociál. zabezp. a zdr.poist. 336 1 879 440,00 1 879 440,00 0,00   

34 Zúčtovanie daní, dotácií a ost. zúčtovanie           
  Ostatné priame dane 342 496 177,00 496 177,00 0,00   
  Daň z pridanej hodnoty 343 4 676,00 4 676,00 0,00   

37 Iné pohľadávky a záväzky           
  Iné pohľadávky  378 10 304,00 10 304,00 0,00   
  Iné záväzky 379 38 336,00 38 336,00 0,00   

  Účtovná trieda 9           
  Fondy účt. Jednotky, výsledok hospodá-         
  renia, dlhodobé záväzky, úvery a pôžič-         
  ky, rezervy, uzávierkové a podsúvaho-         
  vé účty           

90 Majetkové fondy           
  Fond dlhodobého majetku 901 50 720 200,29 50 720 200,29 0,00   
  Fond obežného majetku 902     0,00   

91 Finančné a peňažné fondy           
  Ostatné finančné fondy 918         

92 Osobitné fondy           
  Ostatné osobitné fondy 922         

95 Dlhodobé záväzky,bank.úvery a pôžičky           
  Záväzky zo sociálneho fondu 952 82 081,35 82 081,35 0,00   
  Ostatné dlhodobé záväzky 959         
              
              
  Iné účty v tabuľke nezaradené           
  Prechodné účty aktív           
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  Náklady budúcich období 381 322 438,27 322 438,27 0,00   
  Príjmy budúcich období 385 1 909 962,80 1 909 962,80 0,00   
  Odhadné účty aktívne 388 138 187,00 138 187,00 0,00   
  Fond reprodukcie 916 18 750 759,24 18 750 759,24 0,00   
  Výdavky budúcich období 383 75 445,00 75 445,00 0,00   
  Výnosy budúcich období 384 478 709,81 478 709,81 0,00   
  Odhadné účty pasívne 389 1 907 166,45 1 907 166,45 0,00   
              
  podsúvahové účty           
  drobný hmotný majetok 971.1 576 451,57 576 451,57 0,00   
  drobný nehmotný majetok 971.2 55 641 353,65 55 641 353,65 0,00   
  knihy v používaní 972 124 956,27 124 956,27 0,00   
  vypožičaný majetok 980 769 877,44 769 877,44 0,00   
  najatý HDM a DHM 981 87 130,00 87 130,00 0,00   
  najaté pozemky 982 1,00 1,00 0,00   
  dlžníci v evidencii 984 22 122,30 22 122,30 0,00   
 
 
 
6.9.2.2  Prehľad o inventarizačných rozdieloch  
              Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené inventarizačné rozdiely. 
 
 
6.9.2.3  Prebytočný majetok 
 

inv .číslo názov majetku obstarávacia 
cena v Sk 

zostatková 
cena v Sk 

dôvod 

6/444/11 osobné motorové vozidlo 
Peugeot 206X-line 

448 690,00 0 po havárii, nepojazdné, 
nerentabilná oprava 

 
              
6.9.2.4  Neupotrebiteľný majetok  
              Pri inventarizácii majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný majetok. 
 
 
6.9.2.5  Zmarené investície  
              Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené žiadne zmarené investície. 
 
 
6.9.2.6  Pohľadávky po lehote splatnosti  
 

Krátkodobé pohľadávky  Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2007 
 v Sk 

311-Odberatelia 040 1 205 794,59 
335-Pohľadávky voči zamestnancom 048 22 319,00 
378-Iné pohľadávky 061 10 304,00 
Spolu 039 1 238 417,59 

 
 
311 – Odberatelia 
     Zahraničné pohľadávky vyjadrené v cudzej mene boli prepočítané na slovenskú menu kurzom 
vyhláseným Národnou bankou Slovenska k 31.12.2007.    
     Z celkovej výšky pohľadávok voči odberateľom 1 205 794,59 Sk evidujeme pohľadávky po lehote 
splatnosti 1 024 819,59 Sk. V štyroch prípadoch bolo vymáhanie pohľadávok postúpené právnikovi 
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HZS, v 18-tich prípadoch bolo vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy 
o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006, v ostatných prípadoch boli odberateľom zaslané 
upomienky. 
Odberateľská faktúra č. 46/2003 – tuzemská pohľadávka za školenie 
Pohľadávka vo výške 35 000,– Sk, splatná dňa 14.4.2003 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok  

- vymáhanie pohľadávky a úrokov z omeškania bolo postúpené právnikovi HZS 
- pokus o zmier zaslaný dňa 9.8.2004 
- Okresnému súdu Košice bola zaslaná rozkazná žaloba dňa 21.9.2004, č.p. 1399-09/01/2004 
- Okresný súd Košice I vydal rozhodnutie - platobný rozkaz  dňa 5.11.2004, spis.značka     
      29Rob/326/2004, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2004 

- dňa 13.4.2005 bol súdnemu exekútorovi zaslaný návrh na vykonanie exekúcie 
- dňa 17.5.2005 Exekútorsky úrad vydal upovedomenie o začatí exekúcie  

 
Odberateľská faktúra č. 07/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  28,88 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 970,45 Sk), splatná 
1.2.2007 

-     dňa 22.3.2007 zaslaná upomienka č.1 
-     vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní         
      právnych služieb zo dňa 25.09.2006 dňa 17.07.2007 
-  dňa 18.7.2007 zaslaná výzva právneho zástupcu, doporučená zásielka nedoručená, vrátená     
      zásielka dňa 07.09.2007 
-     zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky 

   
Odberateľská faktúra č. 8/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 19,25 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 646,86 Sk), splatná 
1.2.2007 

- dňa 22.3.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.09.2006 dňa 17.07.2007 
- dňa 18.7.2007 zaslaná výzva právneho zástupcu, doporučená zásielka nedoručená, vrátená     

dňa 04.09.2007 
- zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky  

 
Odberateľská faktúra č.12/2007– zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 42,88 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 1 440,90 Sk), splatná 
1.2.2007 

- dňa 22.3.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.09.2006 dňa 17.07.2007 
- dňa 18.7.2007 zaslaná výzva právneho zástupcu, k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 
- zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky 

 
Odberateľská faktúra č. 14/2005 – tuzemská pohľadávka za školenie 
Pohľadávka vo výške 23 400,- Sk, splatná dňa 2.2.2005 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok  

- vymáhanie pohľadávky a úrokov z omeškania bolo postúpené právnikovi HZS 
- pokus o zmier zaslaný dňa 12.4.2005 
- Okresnému súdu v Košiciach bola zaslaná rozkazná žaloba dňa 13.7.2005, č.p. 1141-07/01/2005 
- Okresný súd Košice I vydal rozhodnutie - platobný rozkaz  dňa 23.8.2005, spis.značka 

29Rob/188/2005, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2005 
- dňa 22.6.2006 bol súdnemu exekútorovi zaslaný návrh na vykonanie exekúcie 
- dňa 13.9.2006 Exekútorsky úrad vydal upovedomenie o začatí exekúcie 
- dňa 30.10.2006 Exekútorsky úrad vydal príkaz na vykonanie exekúcie 
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Odberateľská faktúra č.16/2006–zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 370,25 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 12 441,51 Sk,   splatná 
27.1.2006 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

- dňa 18.7.2006 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006 dňa 19.10.2006 
- dňa 27.10.2006 bola zaslaná predžalobná upomienka 
- dňa 27.12.2007 podaná žaloba Okresnému súdu v Poprade, vec je v súdnom konaní, pod sp.zn 

17C272/2007  
 
Odberateľská faktúra č. 45/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške302,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 10 148,11 Sk),  splatná 
14.3.2007 

- dňa 04.5.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006 dňa 17.07.2007 
- dňa 18.07.2007 bola zaslaná výzva právneho zástupcu, k 31.12.2007 pohľadávka nebola 

uhradená 
- zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky 

 
Odberateľská faktúra č. 62/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 92,13 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 3 095,84 Sk), splatná 
26.3.2007 

- dňa 04.5.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006 dňa 17.07.2007 
- dňa 18.07.2007 bola zaslaná výzva právneho zástupcu 
- dňa 11.08.2007 listová zásielka vrátená ako nedoručená 
- zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky  

 
Odberateľská faktúra č. 63/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka  vo výške 92,13 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 3 095,84 Sk),  splatná 
26.3.2007 

- dňa 04.5.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006 dňa 17.07.2007 
- dňa 18.07.2007 bola zaslaná výzva právneho zástupcu 
- dňa 11.08.2007 listová zásielka vrátená ako nedoručená 
- zaslaná opätovná výzva právneho zástupcu na úhradu pohľadávky 

 
Odberateľská faktúra č. 63/2006 – tuzemská pohľadávka za výkon lyžiarskej služby 
Pohľadávka vo výške 13 328,- Sk, splatná dňa 24.3.2006 (fakt. 63/2006) 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

-      vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi HZS  
-       dňa 8.6.2006 zaslaný pokus o zmier na úhradu pohľadávok v celkovej výške 43 588,- Sk 
-       z celkovej výšky neuhradených faktúr bola uhradená čiastka 30 260,- Sk 

Opatrenie: pohľadávku vymáhať súdnou cestou  
 
Odberateľská faktúra č. 64/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 2 394,28 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 3 095,84 Sk), splatná 
18.3.2007 

- dlžník zahynul, pohľadávka postúpená na vymáhanie právnikovi na základe zmluvy 
o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.09.2006 dňa 16.03.2007 
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- pohľadávka bola uplatnená v dedičskom konaní, Okresný súd v Ústí nad Orlicí konanie 
o dedičstve 20D 505/2007 zastavil z dôvodu, že poručiteľ zanechal iba nepatrný majetok, 
uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2007 

- ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné, škodová komisia na základe návrhu právneho 
zástupca zo dňa 4.6.2007 navrhla riaditeľovi upustiť od vymáhania pohľadávky štátu 

- podľa § 6a, ods. 6 zákona č. 278/1993 vydal riaditeľ organizácie rozhodnutie o trvalom upustení 
od vymáhania pohľadávky štátu, ktoré nadobudne platnosť súhlasom zriaďovateľa 

 
Odberateľská faktúra č.77/2007 – tuzemská pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 1 125,00 Sk, splatná dňa 18.4.2007 

- dňa 20.07.2007 zaslaná upomienka č.1 
- dňa 12.10.2007 pohľadávka postúpená právnikovi na vymáhanie na základe zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.09.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 80/2007– tuzemská pohľadávka za výkon lyžiarskej služby 
Pohľadávka vo výške 17 053,20 Sk, splatná dňa 24.4.2007 (fakt. 80/2007) 

- dňa 11.07.2007 zaslaná upomienka č. 1  
- dňa 9.11.2007 pohľadávka postúpená právnikovi  na vymáhanie na základe zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.09.2006 
- dňa 9.11.2007 zaslaná  právnym zástupcom písomná výzva na úhradu 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

   
Odberateľská faktúra č. 92/2005 – tuzemská pohľadávka za poplatok z omeškania 
Pohľadávka vo výške 9 970,50 Sk, splatná dňa 15.6.2005  
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

- po zaslaní dvoch upomienok bolo vymáhanie pohľadávky a úrokov z omeškania postúpené 
právnikovi HZS 

- právnik zaslal dlžníkovi dvakrát pokus o zmier dňa 18.10.2005 a dňa 2.12.2005 
- dňa 28.6.2006 zaslaná Okresnému súdu v Poprade rozkazná žaloba 
- súdne pojednávanie k dnešnému dňu nie je ukončené 
 

Odberateľská faktúra č. 97/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 2,40 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 80,65 Sk),  
splatná dňa 27.4.2007 

- dňa 15.11.2007 zaslaná upomienka č. 2 
- dňa 12.10.2007 bolo vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 100/2006 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  154,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 5 174,86 Sk),  splatná 
7.7.2006 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

- dňa 23.1.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych  
- služieb zo dňa 25.9.2006 dňa 16.03.2007 
- dňa 16.05.2007 bolo z celkovej pohľadávky vo výške 308,00 EUR čiastočne uhradené 154,00 

EUR  
- dňa 17.10.2007 bola právnym zástupcom zaslaná výzva na úhradu zostávajúcej čiastky vo výške 

00,00 EUR  
- dňa 21.11.2007 doručený list od dlžníka s prísľubom úhrady zostávajúcej čiastky do 31.12.2007 
- dňa 11.01.2008 pohľadávka uhradená 

 
Odberateľská faktúra č. 113/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 170,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 5 712,51 Sk),  splatná 
13.6.2007 
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- dňa 20.07.2007 zaslaná upomienka č.1 
- dňa 12.10.2007 bolo vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená  
 

Odberateľská faktúra č. 118/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  350,50 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 11 777,85 Sk),  splatná 
26.6.2007 

- dňa 9.10.2007 zaslaná upomienka č.1 na adresu zákonného zástupcu a následne na adresu 
zachraňovanej osoby  

- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb zo dňa 25.9.2006, dňa 30.11.2007 

- dňa 30.11.2007 zaslaná právnym zástupcom písomná výzva na úhradu pohľadávky, listové 
zásielky v oboch prípadoch vrátené ako nedoručené dňa 27.12.2007 

 
Odberateľská faktúra č. 119/2006 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 2 871,47 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 96 490,01 Sk), splatná 
31.7.2006 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

- dňa 6.9.2006 zaslaná upomienka č. 1 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006, dňa 02.11.2006 
- dňa 19.01.2007 zaslaná výzva právnym zástupcom, na ktorú nereagoval, doposiaľ pohľadávka 

neuhradená 
Opatrenie: vymáhať pohľadávku súdnou cestou 

 
Odberateľské faktúry č. 196/2007, 259/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  195,50 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 6 569,39 Sk),  splatná 
28.8.2007 
Pohľadávka vo výške 2 391,78 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 80 370,98  Sk), splatná 
28.8.2007 

- dňa 26.10.2007 zaslaná upomienka č. 1 
Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006  
 
Odberateľská faktúra č. 213/2006 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  7 110,50 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 238 934,13 Sk), 
splatná 11.10.2006 
Pohľadávka je po lehote splatnosti viac ako 1 rok 

- dlžník zahynul 
- vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 25.9.2006 
- zisťovanie dedičov cez veľvyslanectvo 
- prebieha korešpondencia medzi právnym zástupcom pani Kristíny Adamskej a Grzegorzom 

Ggrelom za účelom mimosúdneho vybavenia veci  
- posledné podanie doručené 19.11.2007 
 

Odberateľská faktúra č. 220/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  177,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 5 947,73 Sk), splatná 
9.9.2007 

- dňa 19.11.2007 zaslaná upomienka č.1 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006  
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Odberateľská faktúra č. 223/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  15,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 504,05 Sk), splatná 
10.09.2007 

- dňa 15.10.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- dňa 15.11.2007 zaslaná upomienka č. 2 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006  

 
Odberateľská faktúra č. 233/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  89,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 2 990,67 Sk),   splatná 
17.9.2007 

- faktúra odoslaná na úhradu do príslušnej poisťovne na základe dohody medzi Poisťovňou 
UNION a HZS 

- dňa 19.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- dňa 20.11.2007 oznámenie poisťovne, že poistnú udalosť nebude likvidovať 
- následne faktúra zaslaná na adresu zachraňovanej osoby 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006  
 
Odberateľská faktúra č. 237/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  146,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 4 906,04 Sk), splatná 
17.9.2007 

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- dňa 30.11.2007 vymáhanie pohľadávky postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb zo dňa 25.09.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 255/2006 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 3 696,70 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 124 220,21 Sk), splatná 
11.10.2006 

- dlžník zahynul, faktúra zaslaná príslušnej poisťovni – Alpenverrein 
- dňa 23.01.2007 zaslaná upomienka č. 1 do poisťovne 
- dňa 10.04.2007 postúpené právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 

25.9.2007 
- odoslané dožiadanie veľvyslanectvu SR vo Waršawe, za účelom zistenia zákonných dedičov, 

dožiadanie neúspešné z dôvodu, že centrálna evidenia občanov PR žiada všetky doklady preložiť 
do poľského jazyka a úradne overiť tlmočníkom 

- dňa 14.12.2007 dožiadanie Alpenverrein -  komu bola poskytnutá náhrada z poistnej udalosti, 
doposiaľ bez odpovede    

 
Odberateľská faktúra č. 258/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 265,00 EUR ( prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 8 904,80 Sk),  splatná 
dňa 26.9.2007 

- dňa 26.10.2007 zaslaná upomienka č. 1 
Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 260/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  78,58 EUR ( prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 2 640,52 Sk), splatná dňa 
28.9.2007   

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená  

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
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Odberateľská faktúra č. 261/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  78,58 EUR  ( prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 2 640,52 Sk),  splatná 
dňa 28.9.2007   

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 262/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  1 689,25 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 56 763,87 Sk),  splatná 
dňa 28.9.2007    

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 pohľadávka nebola uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 272/2007 – tuzemská pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  25 462,85 Sk, splatná 11.10.2007   

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 275/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  222,75 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 7 485,07 Sk),  splatná 
17.10.2007  

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 277/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  774,50 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 26 025,52 Sk), splatná 
17.10.2007 

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 279/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  219,00 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 7 359,06 Sk),  splatná 
17.10.2007 

- dňa 12.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
  
Odberateľská faktúra č. 289/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  1 131,88 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 38 034,56 Sk), splatná 
25.10.2007    

- dňa 26.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
  



  

94 

Odberateľská faktúra č. 290/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  1 131,88 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 38 034,56 Sk), splatná 
25.10.2007       

- dňa 26.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- pohľadávka bola dňa 10.01.2008 uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 295/2007 – tuzemská pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške  6 520,50 Sk , splatná 13.11.2007 

- dňa 26.11.2007 zaslaná upomienka č. 1 
- k 31.12.2007 nebola pohľadávka uhradená 

Opatrenie:  postúpiť vymáhanie pohľadávky právnikovi na zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo 
dňa 25.9.2006 
 
Odberateľská faktúra č. 303/2007 – tuzemská pohľadávka za asistenciu 
Pohľadávka vo výške  6 855,60 Sk, splatná 11.12.2007    

- dňa 11.01.2008 zaslaná upomienka č. 1 
 
Odberateľská faktúra č. 305/2007 – zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť 
Pohľadávka vo výške 25,50 EUR (prepočítaná kurzom NBS k 31.12.2007 – 856,88 Sk), splatná 
31.12.2007 
Opatrenie:  vyzvať dlžníka k úhrade pohľadávky upomienkou č. 1., v opačnom prípade postúpiť 
vymáhanie pohľadávky právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006 
 
 
     335 – Pohľadávky voči zamestnancom 
     Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 22 319,- Sk, z toho v lehote splatnosti vo výške 16 815,- Sk 
sa  jedná o uplatnenie náhrady škody voči zamestnancom na základe rozhodnutí škodovej komisie 
a dohôd o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody s jednotlivými zamestnancami a pohľadávky za 
telefónne poplatky a po lehote splatnosti vo výške 5 504,- Sk sú pohľadávky voči zamestnancom za 
telefónne poplatky. 
Pohľadávka vo výške 817,- Sk za telefónne poplatky, splatná dňa 25.7.2007 
Pohľadávka vo výške 2 086,- Sk za telefónne poplatky, splatná dňa 27.9.2007 
Pohľadávka vo výške 2 563,- Sk za telefónne poplatky, splatná dňa 11.9.2007 
Pohľadávka vo výške 38,- Sk za telefónne poplatky, splatná dňa 27.9.2007 
Opatrenie: vyzvať dlžníkov k úhrade pohľadávky upomienkou č. 1., v opačnom prípade postúpiť 
vymáhanie pohľadávky právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.9.2006 
 
 
      378 – Ostatné pohľadávky 
     V rámci iných pohľadávok pohľadávka vo výške 10 312,- Sk predstavuje vyúčtovanie služieb 
spojených s nájmom bytu za rok 2004, vymáhanie pohľadávky bolo postúpené právnikovi HZS.  
 
Pohľadávka vo výške 10 312,- Sk za vyúčtovanie služieb spojených s nájmom bytu za rok 2004, splatná 
dňa 16.6.2005 

- vymáhanie pohľadávky a úrokov z omeškania bolo postúpené právnikovi HZS 
- právnik HZS zaslal dlžníkovi dvakrát pokus o zmier:  dňa 18.10.2005 a dňa 2.12.2005 
- dňa 27.6.2006 zaslaná Okresnému súdu v Poprade rozkazná žaloba 
- súdne pojednávanie nie je k dnešnému dňu ukončené 

 
     Ostatné pohľadávky sú priebežné a v lehote splatnosti. 
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6.9.2.7   Záväzky po lehote splatnosti 
 

Krátkodobé záväzky  Riadok 
súvahy 

Stav k 31.12.2007 
v Sk 

321-Dodávatelia 147 2 217 166,97 
331-Zamestnanci 151 2 226 582,00 
336-Zúčtovanie s inšt.  sociál. zabezpečenia a zdrav. poistenia 153 1 879 440,00 
342-Ostatné priame dane 155 496 177,00 
343-Daň z pridanej hodnoty 156 4 676,00 
379-Iné záväzky 166 38 336,00 
Spolu 146 6 862 377,97 

  
 
     321 - Dodávatelia  
Z celkovej výšky záväzkov voči dodávateľom  2 217 166,97 predstavujú: 
§ záväzky za záchrannú činnosť HZS                                         436 225,47 Sk 

z toho: po lehote splatnosti                                                           1 904,00 Sk      
§ záväzky súvisiace s projektom „Posilnenie spolupráce         1 780 941,50 Sk 

             slovenskej a poľskej záchrannej služby“ 
             z toho: po lehote splatnosti                                                    1 780 941,50 Sk 
 
     Záväzky po lehote splatnosti súvisiace s realizáciou projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej 
a poľskej záchrannej služby“ budú likvidované po vykonaní rozpočtového opatrenia na základe žiadosti 
o platbu č. 5 – predfinancovanie (žiadosť bola predložená Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja 
SR dňa 12.10.2007). 
     Záväzok voči dodávateľom po lehote splatnosti  vo výške 1 904,- Sk vznikol z dôvodu, že faktúra č. 
5/08 za údržbu cesty bola doručená po 2.1.2008.                                                                                                                          
     Ostatné záväzky na účtoch zúčtovacích vzťahov súvisia v prevažnej miere s vyúčtovaním miezd 
a odvodov do poistných fondov za mesiac 12/2007 a sú v lehote splatnosti. 
     Záväzky vyjadrené v cudzej mene boli prepočítané na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou 
bankou Slovenska k 31.12.2007.    
 
 
6.9.3 Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov   
            podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve 
 
     Posúdením súladu ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou neboli zistené žiadne 
rozdiely.  
 
 
6.9.4   Ochrana a uloženie majetku 

 
     Objekty, ktoré sú v správe Horskej záchrannej služby, hnuteľný majetok v nich uložený a prenajaté 
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 do 20,00 hodiny 

Oblastné stredisko Vysoké Tatry – objekt v Starom Smokovci s prístavbou Infocentra  
- objekt v správe HZS 
- zabezpečenie objektu stálou službou na dispečingu oblastného strediska  

Oblastné stredisko Nízke Tatry - dom HS v Jasnej, Stredisko Lavínovej prevencie (priestory v nájme) 
- zabezpečenie objektu stálou službou na dispečingu 

Oblastné stredisko Nízke Tatry – záchranná stanica na Čertovici (priestory v nájme) 
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- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú vonkajšie drevené okenice 

Oblastné stredisko Nízke Tatry - dom HS na Táloch, Školiace stredisko (priestory v nájme) 
- zabezpečenie objektu stálou službou na dispečingu 

Oblastné stredisko Nízke Tatry - záchranná stanica Srdiečko (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Západné Tatry - dom HS v Žiarskej doline (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Západné Tatry - dom HZS Zverovka  
- objekt v správe HZS 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- objekt nie je inak zabezpečený  

Oblastné stredisko Malá Fatra - dom HS Vrátna (objekt v nájme) 
- zabezpečenie objektu stálou službou na dispečingu do 19,30 hod. 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- mreže sú len v priestoroch šatne 

Oblastné stredisko Malá Fatra - záchranná stanica Vrátna (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 

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 Príslop (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Malá Fatra - Dolný Kubín (priestory v nájme)  
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  

Oblastné stredisko Veľká Fatra - Donovaly 
- objekt v správe HZS na Donovaloch  
- zabezpečenie objektu stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- na dverách a oknách sú mreže 

Oblastné stredisko Slovenský raj - dom HS Čingov (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov 
- objekt zabezpečený EZS .(snímanie pohybu s telefonickým oznámením náčelníkovi HZS 

v prípade vniknutia do objektu)  
- na oknách sú mreže (prízemie) 

Oblastné stredisko Slovenský raj – dom HZS Čingov 
- objekt v správne HZS 
- objekt zabezpečený signalizáciou prepojenou na PZ v Spišskej Novej Vsi 
- objekt je zabezpečený stálou pohotovostnou službou na dispečingu 
- na dverách a oknách na prízemí objektu sú mreže   

Oblastné stredisko Slovenský raj - dom HS Dedinky (objekt v nájme) 
- priestory uzamknuté po odchode zamestnancov  
- na oknách sú mreže (prízemie). 

     Hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe Horskej záchrannej služby je poistený v poisťovni 
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou je 
poistený súbor budov a stavieb, súbor hnuteľného vecí a súbor strojov, prístrojov a zariadení. Pre prípad 
odcudzenia je poistený súbor hnuteľných vecí vrátane vysielačiek. Poistenie nehnuteľného majetku 
prenajatého od Horskej služby na Slovensku je zabezpečené prostredníctvom zmlúv o nájme nebytových 
priestorov. 
    Pre päť služobných motorových vozidiel, ktoré sú využívané na zahraničné pracovné cesty, je 
uzatvorené havarijné poistenie motorových vozidiel. 
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6.9.5  Opatrenia 
 

1. Vysporiadať pozemok parc. čís. 1612/12 (katastrálne územie Tvrdošín) - zastavaná plochu pod 
domom HS Zuberec s priľahkou garážou. 

2. Vysporiadať pozemok parc. čís. 1612/7 (katastrálne územie Tvrdošín) – zastavanú plocha pod 
objektom garáží Zverovka. 

3. Vysporiadať pozemok parc. čís. 776/5 (katastrálne územie Jamník) – zastavaná plocha pod domom 
horskej služby Jamník. 

4. Vysporiadať pozemok parc. čís. 703/3 (katastrálne územie Spišské Tomašovce) – zastavaná plocha 
pod domom HZS Čingov.  

5. Vyzvať dlžníkov k úhrade nasledovných pohľadávok:  
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 25,50 EUR (faktúra č. 305/07) 
- pohľadávka za telefónne poplatky vo výške 817,00 Sk 
- pohľadávka za telefónne poplatky vo výške 2 086,00 Sk 
- pohľadávka za telefónne poplatky vo výške 38,00 Sk 
- pohľadávka za telefónne poplatky vo výške 2 563,00 Sk. 

6. Postúpiť vymáhanie nasledovných pohľadávok právnikovi na základe zmluvy o poskytovaní 
právnych služieb:   
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 195,50 EUR (faktúra č. 196/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 2 391,78 EUR (faktúra č. 259/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 177,00 EUR (faktúra č. 220/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 15,00 EUR (faktúra č. 223/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 89,00 EUR (faktúra č. 233/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 265,00 EUR (faktúra č. 258/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 78,58 EUR (faktúra č. 260/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 78,58 EUR (faktúra č. 261/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 689,25 EUR (faktúra č. 262/07) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 25 462,85 Sk (faktúra č. 272/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 222,75 EUR (faktúra č. 275/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 774,50 EUR (faktúra č. 277/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 219,00 EUR (faktúra č. 279/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 131,88 EUR (faktúra č. 289/07) 
- zahraničná pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 1 131,88 EUR (faktúra č. 290/07) 
- pohľadávka za záchrannú činnosť vo výške 6 520,50 Sk (fakúra č. 295/07). 

7. Zahraničnú pohľadávku za záchrannú činnosť vo výške 2 871,47 EUR (faktúra č. 119/06) 
a tuzemskú pohľadávku za výkon lyžiarskej služby vo výške 13 328,- Sk vymáhať súdnou cestou. 

 
     
 
6.10     Manká, škody, pokuty a penále 
   
     Škodová komisia prejednala 21 prípadov škôd na majetku štátu za rok 2007 z celkového počtu 
prípadov 23. V súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 27/2003 zo dňa 30.5.2003, ktorým sa zriaďuje 
škodová komisia, prejednala jednotlivé prípady vzniknutých škôd a predložila riaditeľovi na schválenie 
návrhy ich likvidovania a uplatnenia nároku na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom, ktorí 
škodu spôsobili. Rozhodnutia o náhrade spôsobenej škody boli doručené zamestnancom do vlastných rúk 
a boli s nimi spísané dohody o uznaní záväzku nahradiť škodu v určenej výške a spôsobe náhrady škody. 
Škodová komisia neprejednala 2 prípady škôd, a to tie prípady, keď došlo k dohode so zamestnancom 
o uznaní záväzku a spôsobe úhrady škody. 
     Škodová komisia prejednala: 

- 6 prípadov zavinených dopravných nehôd  
- 5 prípadov nezavinených dopravných nehôd 
- 7 prípadov straty alebo zničenia zverených predmetov a drobného hmotného majetku 
- 2 prípady neuhradených pohľadávok - trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu 
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- 1 prípad odvodu finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny a penále. 
 

   
6.10.1  Dopravné nehody – zavinené 
 
     V prípade zavinených dopravných nehôd vznikla celková škoda vo výške 257 418,- Sk. V dvoch 
prípadoch bolo škoda uhradená z havarijného poistenia služobných motorových vozidiel v celkovej 
výške 157 600,50 Sk. Čiastka 99 817,50 Sk bola v plnej výške predpísaná k náhrade zodpovedným 
zamestnancom podľa § 179 ods. 1 a § 186 ods. 1 Zákonníka práce. K 31.12.2007 boli škody predpísané 
zodpovedným zamestnancom uhradené. 
      
      
6.10.2  Dopravné nehody – nezavinené 
 
     V prípade nezavinených dopravných nehôd vznikla škoda v celkovej výške 71 405,- Sk.     
     V jednom prípade bola náhrada škody vo výške 3 930,- Sk uplatnená v  poisťovni Kooperativa 
z havarijného poistenia motorového vozidla. V druhom prípade bola náhrada škody vo výške 36 380,- Sk 
uplatnená z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla vodiča, ktorý nehodu zavinil.   
     Rozdiel 30 645,- Sk nebol zamestnancom predpísaný k náhrade z dôvodu nezavinenia. 
 
 
6.10.3  Škody na materiálových prostriedkoch 
 
     Škodová komisia prejednala 7 prípadov poškodenia, zničenia alebo straty zverených predmetov, 
ktoré boli vedené v operatívnej evidencii, resp. ako drobný hmotný majetok na osobných kartách 
zamestnancov alebo ako drobný hmotný majetok v evidencii majetku.     
     V jednom prípade bol nárok na náhradu škody uplatnený v poisťovni Kooperativa z povinného 
zmluvného poistenia motorového vozidla, ktoré škodu spôsobilo a znehodnotilo zverené predmety 
zamestnancov HZS. Poisťovňa k 31.12.2007 uhradila 32 529,- Sk, rozdiel vo výške spoluúčasti 10 000,- 
Sk uhradila zodpovedná organizácia v januári 2008. 
     V jednom prípade bola škoda na majetku uplatnená v poisťovni Kooperativa na základe poistnej 
zmluvy pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou. Poistné plnenie bolo uhradené vo 
výške 1 350,- Sk po odpočítaní 80 % amortizácie. 
     V jednom prípade bolo poškodenie zvereného predmetu vo výške 1 300,- Sk predpísané podľa § 185 
ods.1 a § 189 ods.1 Zákonníka práce k náhrade. So zamestnancom bola spísaná dohoda o uznaní záväzku 
podľa § 191 ods. 3 Zákonníka práce a spôsobe úhrady škody. Úhrada škody je v lehote splatnosti a k 
31.12.2007 nebola uhradená. 
     V štyroch prípadoch bola strata alebo zničenie drobného hmotného majetku v celkovej výške 
10 459,70 Sk vrátane DPH predpísané zodpovedným zamestnancom k náhrade podľa § 179 ods.1 a § 
186 ods.1 Zákonníka práce. So zamestnancami bola spísaná dohoda o uznaní záväzku podľa § 191 ods. 3 
Zákonníka práce a spôsobe úhrady škody. Úhrady jednotlivých škôd sú v lehote splatnosti a k 
31.12.2007 neboli uhradené. 

 
     Škodová komisia prejednala dva prípady neuhradených pohľadávok.  
     V jednom prípade pohľadávku vo výške 11 620,- Sk za záchrannú činnosť (postihnutý pri záchrannej 
akcii zahynul) nebolo možné uplatniť v dedičskom konaní, lebo Okresný súd v Dolnom Kubíne vydal 
uznesenie, ktorým konanie o dedičstve zastavil z dôvodu nemajetnosti poručiteľa. Ďalšie vymáhanie 
pohľadávky by bolo neúspešné. 
     V  prípade zahraničnej pohľadávky vo výške 5 EUR, t.j. 190,30 Sk za záchrannú činnosť navrhla 
škodová komisia riaditeľovi upustiť od jej vymáhania vzhľadom na výšku vymáhanej pohľadávky 
a vynakladaných nákladov. Opakovane sa vracali nedoručené zásielky. 
     V obidvoch prípadoch vydal riaditeľ organizácie rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania 
pohľadávky štátu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov. 
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     Škodová komisia ďalej prejednala jeden prípad porušenia finančnej disciplíny.  Podľa Rozhodnutia 
Správy finančnej kontroly Košice zo dňa 10.7.2007 bola HZS uložená povinnosť odviesť finančné 
prostriedky za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. a/ a písm. b/ zákona č. 523/2004 
Z.z. vo výške 6 134,- Sk a penále vo výške 937,- Sk na základe vykonanej následnej finančnej kontroly 
v dňoch od 16.1.2007 do 26.2.2007. Zodpovednému zamestnancovi bol predpísaný k náhrade odvod 
finančných prostriedkov vo výške 1 627,- Sk  za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 
b/ uvedeného zákona, t.j. za použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia, čím došlo 
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. So zodpovedným zamestnancom bola spísaná dohoda 
o uznaní záväzku a spôsobe úhrady škody. Úhrada škody je v lehote splatnosti a k 31.12.2007 nebola 
uhradená. 
 
 
6.10.4  Škody na materiálových prostriedkoch – neprejednané škodovou komisiou 
 
     V dvoch prípadoch  boli nevrátené ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pri skončení 
pracovného pomeru, predpísané k úhrade podľa § 185 ods.1 a § 189 ods. 1 Zákonníka práce.  Zverené 
predmety boli vedené v evidencii majetku na osobných kartách zamestnancov. So zamestnancami boli 
spísané dohody o uznaní záväzku podľa § 191 ods. 3 Zákonníka práce a spôsobe úhrady škody. 
Nevrátené OOPP a pracovné pomôcky boli predpísané k úhrade s prihliadnutím na ich opotrebenie 
v plnej výške 56 321,50 Sk vrátane DPH. Náhrada škody bola k 31.12.2007 uhradená. 
 
 
      
 
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 2007 zameraná na všeobecnú 
prevenciu a zabezpečenie základných podmienok na zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Na 
vytýčenie celkových cieľov pre lepšie riadenie a organizovanie práce, plánovanie, posudzovanie rizík, 
vykonávanie kontrolnej činnosti, vykonávanie výchovy a vzdelávania, aby sa zamedzilo pracovným 
úrazom a chorobám z povolania bol vypracovaný Pokyn riaditeľa HZS č.30/2006 – Koncepcia politiky 
BOZP. Pokynom riaditeľa HZS č. 31/2006 sa po vyhodnotení ustanovili zostatkové ohrozenia (pracovné 
riziká), pri ktorých zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky (podľa pracovísk, 
technických zariadení a pracovných činností). Uvedený pokyn je rozdelený do dvoch častí, pričom 
v hlave I. sú vyhodnotené zostatkové ohrozenia všeobecných činností, pracovísk a technických zariadení 
pre všetkých zamestnancov HZS. V hlave II. pokynu sú vyhodnotené riziká pre odborné  činností 
záchranárov podľa vplyvov použitého materiálu, činnosti v prírode a použitých postupov. Výsledná 
miera rizika je vypočítaná ako súčin parametrov pravdepodobnosti vzniku, dôsledku a podľa názoru 
vyhodnocujúcej komisie ustanovenej HZS. Rozhodnutie o akceptácii rizika v hlave II. uvedeného 
pokynu je výsledok vyhodnotenia rozdelený do troch stupňov: stupeň GO, kedy je riziko za určitých 
podmienok akceptovateľné, stupeň GO s obmedzením a stupeň STOP s neakceptovateľným rizikom.  
 
 

7.1.1 Organizačné zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti  
           a ochrany zdravia pri práci 

 
     Správa o stave a zabezpečení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zameraná na organizačné 
zabezpečenie BOZP, stav technických zariadení a starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, stav 
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pracovísk, 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. 5/2007  z 22. marca 2007, ktorým 
sa stanovuje systém riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento pokyn je základným 
predpisom pre zabezpečenie úloh v oblasti ochrany práce v HZS. Jeho obsah vychádza z platných 
právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a vnútorných pokynov HZS. 
     V článku 3. Povinnosti, zodpovednosť a organizačné zabezpečenie je uvedené, že  starostlivosť 
o BOZP a  zlepšenie pracovných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia 
pracovných úloh. 
     Na základe návrhu odborového orgánu, alebo voľby zamestnancov sú vymenovaní v jednotlivých 
oblastných strediskách HZS zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. 
     Za účelom realizácie záujmov zamestnávateľa v starostlivosti o BOZP v súvislosti s výberom, 
organizovaním a výkonom odborných úloh v zaisťovaní BOZP je ustanovený odborne spôsobilý 
zamestnanec – autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý vykonáva úlohy bezpečnostno-technickej 
služby. Ako poradný orgán riaditeľa HZS je ustanovená Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
     V článku 4 a 5 uvedeného pokynu sú stanovené povinnosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov 
HZS.     
     Horská záchranná služba je rozdelená na organizačné zložky: 

• riaditeľstvo HZS so sídlom v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry  
• oblastné strediská: 

- Vysoké Tatry – so sídlom v  Starom Smokovci, 
- Slovenský raj  - so sídlom na Čingove  
- Nízke Tatry – so sídlom v Jasnej a Táloch, 
- Západné Tatry – so sídlom v Žiarskej doline a na Zverovke, 
- Veľká Fatra – so sídlom na  Donovaloch, 
- Malá Fatra  - so sídlom vo Vrátnej, 
- Školiace stredisko, so sídlom v Táloch, 
- Stredisko lavínovej prevencie, so sídlom v Jasnej. 

 
 
7.1.2     Stav jednotlivých pracovísk z hľadiska BOZP 
 
     Prevažná časť objektov a pracovísk, kde Horská záchranná služba vykonáva svoju činnosť, je 
prenajatých. Objekty a priestory využívané Horskou záchrannou službou: 
- Riaditeľstvo HZS v Hornom Smokovci Vysoké Tatry (vlastný objekt), 
- Oblastné stredisko Vysoké Tatry:  objekt v Starom Smokovci,  prístavba k objektu - infocentrum HZS,                 
- Oblastné stredisko Nízke Tatry: objekt v Jasnej a záchranná stanica na Čertovici, objekt na Táloch 

a záchranná stanica na Srdiečku (objekty a priestory v nájme),  
- Oblastné stredisko Západné Tatry: objekt v Žiarskej doline (objekt v nájme) a na Zverovke (vlastný 

objekt),  
- Oblastné stredisko Malá Fatra: objekt vo Vrátnej a záchranné stanice vo Vrátnej, na Príslope 

a Pasekách (objekty v nájme),  
- Oblastné stredisko Veľká Fatra: objekt na Donovaloch (vlastný objekt) a záchranná stanica na 

Martinských holiach (objekt v nájme),  
- Oblastné stredisko Slovenský raj: objekt na Čingove (vlastný objekt) a záchranná stanica v Dedinkách 

(objekt v nájme),  
- Stredisko lavínovej prevencie:  kancelárske priestory v Jasnej (prenajaté priestory),  
- Školiace stredisko: kancelárske a prevádzkové  priestory na Táloch a v Jasnej (prenajaté priestory). 
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7.1.2.1 Kancelárske priestory 
 
     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 a 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)  programovým vybavením v  súlade s  NV SR č. 276/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.  
     V apríli 2007 sa zlepšili pracovné podmienky zamestnancom riaditeľstva HZS, a to z dôvodu 
sprevádzkovania nového objektu v Hornom Smokovci. V septembri 2007 bola prevodom majetku štátu 
odovzdaná a Horskou záchrannou službou prevzatá budova (bývalá rekreačná chata) na Čingove, čím 
záchranárom oblastného strediska Slovenský raj vznikli lepšie pracovné podmienky. 
 
 
7.1.2.2 Dielne 
 
     V Horskej záchrannej službe  sú  v objektoch priestory, kde sa vykonávajú  pomocné práce na 
pracovných prostriedkoch ako sú kovoobrábacie stroje a  ručné elektrické náradie. Opravy a údržba 
väčšieho  rozsahu sa zabezpečovala dodávateľským spôsobom. V HZS nie je zamestnanec v profesii 
údržbár, ktorý by zabezpečoval údržbárske práce.   
     Pracovné prostriedky a ručné elektrické náradie používané v HZS: 
- vŕtačky ručné, stojanové 
- brúsky ručné, stojanové 
- frézovačka (drevoobrábací stroj) 
- kotúčová píla. 
     Pri práci s pracovnými prostriedkami boli vykonávané opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť 
a ochrana zdravia zamestnanca, a to primeraná údržba, pravidelné kontroly zo strany zamestnanca 
a zamestnávateľa a kontroly vykonávané odborným zamestnancom. Zamestnanci obsluhujúci pracovné 
prostriedky boli oboznámení s bezpečnostnými požiadavkami a zásadami bezpečnej práce pri ich 
obsluhe vzhľadom na ich skúsenosti. Pri pracovných prostriedkoch sú umiestnené prislúchajúce osobné 
ochranné pracné prostriedky (okuliare, rukavice) a zásady bezpečnej práce pre jednotlivé pracovné 
prostriedky. Zamestnanci majú vhodnú obuv pri práci a používajú ochranu hlavy.  
     Vykonávali sa pravidelné kontroly stavu a zabezpečenia BOZP a ich súčasťou bola aj kontrola 
pracovného prostredia, pracovných prostriedkov a dodržiavanie bezpečnosti práce pri ich obsluhe. 
Pracovné prostriedky, ktoré nezodpovedali bezpečnostným požiadavkám, boli vyradené z užívania 
alebo označené nápisom „NEPOUŽÍVAŤ“. 
     
  
7.1.2.3 Ostatné priestory 
   
     Ostatné priestory, ktoré zamestnanci HZS využívajú v objektoch  (sklady, garáže, dispečing so stálou 
službou, oddychové miestnosti, sprchy, pohotovostné izby a iné) vyhovujú minimálnym bezpečnostným 
a zdravotným požiadavkám na príslušné pracovisko. Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri ich prevádzkovaní, 
boli priebežne počas roka odstraňované.        
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7.1.3 Vyhradené technické zariadenia  
 

     Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení bolo 
zabezpečované v súlade s Vyhláškou MPSVaR č. 718/2002 Z.z. V jednotlivých oblastných strediskách 
bol spracovaný zoznam VTZ a terminovník vykonávania odborných prehliadok a skúšok. 
      Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zabezpečuje odborný referent 
BOZP vo vlastných objektoch a v prenajatých objektoch podľa zmlúv o nájme nebytových priestorov.  
Nedostatky vyplývajúce z odborných prehliadok a skúšok boli priebežne odstraňované odbornými 
zamestnancami dodávateľských firiem a po dohode s vlastníkom prenajatých objektov.  
     Pre vyhradené technické zariadenia sa viedla príslušná prevádzková dokumentácia so zápismi do 
prevádzkových denníkov. 
 
     
7.1.3.1   Stav technických zariadení podľa jednotlivých objektov  

 
A/   Riaditeľstvo HZS (vlastný objekt v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry) 
 
            VTZ elektrické - OP (odborná prehliadka )    

VTZ elektrické Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

kontrola elektrických  spotrebičov 
a ručného náradia 1/2007 1/2007 

 
            VTZ plynové – OP a OS (odborná skúška) a servis kotlov  

VTZ plynové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP NTL kotolne  
(ročná servisná prehliadka) 7/2007 7/2007 

 
     V roku 2007 bolo dodávateľským spôsobom vykonané preškolenie obsluhy na plynové spotrebiče 
a tlakové nádoby pre obsluhu NTL plynovej kotolne  pre  troch zamestnancov riaditeľstva HZS. 
 
            VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby, expanzomat), OP kotolne  
            (vyhl. č. 25/1984 Zb., č.75/96 Z.z.) 

VTZ tlakové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP NTL kotolne 10/2007 12.10.2007 
OP-vonkajšia  TN 10/2007 12.10.2007 

 
Nedostatky neboli zistené. 
 

 
B/    Oblastné stredisko Vysoké Tatry (vlastný objekt-dom HZS Starý Smokovec, prístavba-   
        infocentrum) 

 
            VTZ elektrické - OP a OS  elektrických zariadení    

VTZ elektrické Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

Regulačná stanica plynu OP a OS 
elektrických. 12/2007 12.12.2007 

 
            VTZ plynové – OP a OS plynových zariadení 

VTZ plynové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 
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OP a OS  NTL kotolne a rozvod 
plynu v Infocentre 

 
1/2007 

 
26.3.2007  

OP a OS  plynových spotrebičov a  
rozvod plynu v dome HZS  

 
6/2007 

 
27.7.2007  

OP a OS  Regulačná stanica plynu 6/2007 27.7.2007   
 
     Zistené nedostatky boli odstránené. Dodávateľským spôsobom bolo vykonané preškolenie obsluhy na 
NTL plynovú kotolňu a tlakové nádoby. 
 
             VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby,vzdušné kompresory,expanzomaty),      
             OP kotolne (vyhl. č. 25/1984 Zb., č. 75/96 Z.z.) 

VTZ tlakové Plán  
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP NTL kotolne 10/2007 12.10.2007 
OP-vonkajšia skúška  10/2007 12.10.2007 

 
     Nedostatky neboli zistené. 

 
 
C/     Oblastné stredisko  Nízke Tatry (prenajaté objekty - dom HS Jasná, dom HS Tále, ZS Čertovica, 

ZS Srdiečko,) 
 

                     VTZ elektrické - OP a OS elektroinštalácie,  
                       kontrola elektrických spotrebičov, náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

SLP – sklad výbušnín - bleskozvod 2007 12/2007 

kontrola elektr. spotrebič. ručné 
náradie  Tále 

4/2007 7/2007 

kontrola elektr. spotrebič. ručné 
náradie  Jasná + ŠS+ SLP 

1/2007 7/2007 

kontrola elektr. spotrebič. ručné 
náradie  SLP 

1/2007 1/2007 

SLP kontrola EZS 11/2007 12/2007 
Záchr. Stanica Srdiečko 
Elektroinštalácia + bleskozvod 

2007 7/2007 

 
Nedostatky neboli zistené. 
 
 
D/    Oblastné stredisko Západné Tatry (prenajatý objekt - dom HS Žiarska dolina, vlastný objekt  

dom HZS Zverovka)   
 

            VTZ tlakové – OP a OS  (tlakové nádoby, expanzomat), OP elektrickej     
             kotolne (vyhl. č. 25/1984 Zb., č.75/96 Z.z.)  

VTZ tlakové Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

OP-vonk. skúš. Zverovka 9/2007 11/2007 
 
Nedostatky neboli zistené. 
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             VTZ elektrické - OP a OS elektroinštalácie, bleskozvodu, kontrola  
             elektrických spotrebičov, náradia nn   

VTZ elektrické Plán 
mes/rok 

Skutočnosť 
mes/rok 

bleskozvod 8/2007 7/2007 

kontrola elektr. spotrebič. ručné 
náradie  Zverovka 

8/2007 7/2007 

Elektroinštalácia  8/2007 7/2007 
 
     Zistené nedostatky boli  odstránené. 
 

           Technické zariadenia považované za vyhradené a ostatné zariadenia, ktoré prevádzkuje HZS boli 
v priebehu hodnoteného obdobia schopné bezpečnej prevádzky. 

 
 
7.1.4     Ochrana pred požiarmi 
 
      Ochrana pred požiarmi je v Horskej záchrannej službe zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi 
o Ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“), Vestníkom Ministerstva vnútra SR č.42/2005 o OPP 
v rezorte MV SR a podľa Pokynu riaditeľa HZS č. 28/2006 – Požiarny štatút v znení dodatku č. 34/2006. 
 
 
7.1.4.1     Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi 
 
     Pokyn riaditeľa HZS č. 28/2006 - Požiarny štatút v znení dodatku č. 34/2006 je interným predpisom 
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 oblastných 
stredísk, povinnosti vedúcich zamestnancov 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 v HZS na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá štatutárny orgán HZS, alebo 
jeho zodpovedný 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 bola zabezpečená vlastným technikom s požadovanou 
odbornou spôsobilosťou. 

 
    Protipožiarna hliadka právnickej osoby bola zriadená v každej organizačnej zložke HZS, ktorú 
tvorili  traja členovia. 
     Protipožiarne hliadky pracoviska boli zriadené na pracoviskách s miestami so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru v oblastnom stredisku Vysoké Tatry (NTL plynová kotolňa a regulačná 
stanica plynu) a Stredisku lavínovej prevencie (sklad výbušnín). Protipožiarna hliadka pracoviska v 
organizačnej zložke na oblastnom stredisku Vysoké Tatry bola poverená aj plnením úloh protipožiarnej 
hliadky právnickej osoby. 
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7.1.4.2     Dokumentácia ochrany pred požiarmi 
 

          V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi je v jednotlivých oblastných strediskách HZS 
vypracovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi: 
§ požiarny štatút,  
§ požiarne poplachové smernice,  
§ záznamy zo školení o OPP,  
§ tematické plány pre protipožiarne hliadky,  
§ požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, 
§ ďalšia súvisiaca dokumentácia. 

           Dokumentácia sa aktualizuje pri každej zmene a následne jedenkrát za dvanásť mesiacov. 
 
 

7.1.4.3     Školenia z  ochrany pred požiarmi 
 
     Školenie zamestnancov HZS pri nástupe do zamestnania  z ochrany pred požiarmi vykonáva technik 
požiarnej ochrany, o čom je spísaný záznam . 
     Školenia pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov HZS z  ochrany pred požiarmi boli vykonané 
v dňoch 17.5., 22.5., 7.6. a 8.6.2007 vo všetkých oblastných strediskách HZS. Vedomosti vedúcich 
zamestnancov boli overené formou testu. Dokumentácia o školeniach je uložená u technika požiarnej 
ochrany na riaditeľstve HZS. 
     Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok pracoviska a právnickej osoby, školenia pre 
zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase sa vykonávajú jedenkrát 
za dvanásť mesiacov. Dokumentácia (záznamy) zo školení je uložená u technika požiarnej ochrany a v 
jednotlivých oblastných strediskách.   
 
 
7.1.4.4 Vykonávanie kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov, zákazov a      

pokynov na úseku ochrany pred požiarmi a preventívnych protipožiarnych 
prehliadok objektov a pracovísk 

 
     Vedúci 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, 
§ výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi, 
§ funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov, 
§ prevádzkovania a stavu technických a technologických zariadení, 
§ označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. 

     Technik požiarnej ochrany súčasne vykonával aj kontrolu plnenia úloh a uložených opatrení z 
predchádzajúcich prehliadok. Zistené nedostatky zaznamenával do požiarnych kníh jednotlivých 
organizačných zložiek, ktoré predkladal štvrťročne k nahliadnutiu a na podpis štatutárnemu zástupcovi 
HZS, prípadne spracoval aj samostatný záznam. 
     Kontroly z predpisov o ochrane pred požiarom sa vykonávali jedenkrát štvťročne v jednotlivých 
objektoch HZS. Preventívne protipožiarne prehliadky sa po vykonaní zapisovali do požiarnej knihy. 
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     Oddelenia inšpekcie práce a stavebného poriadku Ministerstva vnútra SR vykonalo v dňoch 20.8.- 
23.8.2007 následnú protipožiarnu kontrolu so zameraním na odstránenie nedostatkov zistených 
tematickou protipožiarnou kontrolou z roku 2006. Vzhľadom na zistený skutkový stav neboli uložené 
HZS žiadne úlohy. 
 
 

   7.1.4.5    Vykonané kontroly požiarnych vodovodov,  prenosných hasiacich prístrojov        
                  a komínov  
 

     Stav  po  kontrole hasiacich prístrojov a hydrantov  bol vyhovujúci a v súlade s vyhláškou MV SR č. 
719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky prevádzkovania  a zabezpečenia pravidelnej kontroly 
prenosných hasiacich prístrojov a vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na 
hasenie požiarov.   
     Kontrola a čistenie komínov sa vykonávali v objektoch oblastného strediska Malá Fatra – dom HS 
Vrátna, oblastného strediska Slovenský raj – záchranná stanica Dedinky a dom HS Čingov, oblastného 
strediska Vysoké Tatry – dom HZS v Starom Smokovci v súlade s vyhláškou MV SR č. 95/2004 Z.z. 
o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri prevádzke palivových spotrebičov a od 1.9.2007 
vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. 
     Podmienky na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhu elektrických 
zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sú upravené Pokynom riaditeľa HZS č. 13/2006 v súlade 
s vyhláškou MV SR č. 79/2004 Z.z. 
 
 
7.1.5     Pracovné úrazy  
 
Pracovný 
úraz 

Vznik PÚ 
dňa 

PN počet 
kalend. dní 

Zdroj 
úrazu 

Príčina Pohlavie Vek Závažný 
PÚ 

Smrteľný 
PÚ 

PÚ 
PÚ 

2.1.2007 
26.1.2007 

26 
134 

XI-72 
XI-72 

13 
13 

muž 
muž 

36 
49 

- 
áno 

- 
- 

 
     Závažný  pracovný úraz bol vyšetrený Inšpektorátom práce Prešov, o čom vystavil Protokol č.j. IPV -
10-19-2.2/P-J42-07. Z výsledkov šetrenia neboli zistené nedostatky  zo strany zamestnávateľa  ani zo 
strany zamestnanca, čím sa zastavilo správne konanie. 
     Od 1.5.2007 bola na riaditeľstve HZS zavedená kniha centrálnej evidencie mimoriadnych udalostí pre 
evidenciu drobných pracovných úrazov,  iných úrazov, nebezpečných udalosti, chorôb z povolania a 
ohrození z chorôb z povolaní. V jednotlivých oblastných strediskách HZS sú zavedené knihy na 
evidenciu úrazov od roku 2003. 
     Dňa 20. marca 2007 bol vydaný Pokyn riaditeľa HZS č. 4/2007 – Postup pri vzniku pracovného 
úrazu a mimoriadnej udalosti a dňa 30. marca 2007 bol vydaný Pokyn riaditeľa HZS č.6/2007, ktorým 
sa vydali základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci.  
     Choroba z povolania  v priebehu hodnoteného obdobia nie je evidovaná. 
 
 
7.1.6     Lekárske prehliadky  
 
     Záchranári HZS sa zúčastnili periodických lekárskych prehliadok v lehote jedenkrát ročne vzhľadom 
na viazanosť zdravotnej spôsobilosti na výkon práce záchranár a súvisiacich činnosti (práca 
s bremenami, práca vo výškach, psovodi, práca v noci) a z dôvodu predchádzaniu chorôb z povolania.  
     Zdravotná spôsobilosť bola posúdená aj u ostatných zamestnancov (hlavne so zameraním na prácu 
s počítačom, vodič služobného motorového vozidla a pod.) v lehotách ustanovených  platnými 
predpismi. 
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 7.1.7     Rekondičné pobyty 
 
     Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu zamestnancov – záchranárom v súlade 
s Pokynom riaditeľa HZS č. 30/2003, ktorým sa stanovujú podmienky poskytovania rekondičných 
pobytov a v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci § 11, 
Odborným usmernením MZ SR č. VSOČ–171/96 o rekondičných pobytoch  a záväzným stanoviskom 
hlavného hygienika MV SR č.p. SPC–440/5-2003 zo dňa 18.7.2003. Povolanie záchranár spĺňa kritéria 
sťažených pracovných podmienok. 
     Záchranári Horskej záchrannej služby sa v roku 2007 zúčastnili rekondičných pobytov po dobu dvoch 
týždňov v počte 27 zamestnancov. Rekondičný pobyt  absolvovali v zariadení MO SR  v Lešti – Ústav 
špeciálneho zdravotníctva a výcviku. 
 
 
7.1.8     Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  
 
     Osobné ochranné pracovné prostriedky boli v roku 2007 zamestnancom Horskej záchrannej služby 
poskytované podľa  § 6 ods. 2 a 3 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách 
na poskytovanie a používanie ochranných pracovných prostriedkov a  v súlade s  vnútornými Pokynmi 
riaditeľa HZS č. 9/2005 a dodatkov č.16/2006, č.33/2006 a 17/2007. 
     Pokyny riaditeľa HZS stanovujú rozsah a podmienky poskytovania ochranných prostriedkov. 
V prílohách pokynov je uvedené materiálne vybavenie 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 zmluvy s HZS. 
     V roku 2007 boli zamestnancom HZS poskytnuté tie ochranné prostriedky, ktoré boli zahrnuté 
v pláne nákupu pre rok 2007. Zamestnancom sa poskytujú ochranné prostriedky bezplatne, výmenným 
spôsobom opotrebovaných  a po uplynutí doby užívania.  
     V prípade zničenia, poškodenia, alebo straty pred uplynutím doby užívania, má zamestnanec nárok na 
ich predčasnú výmenu. Zamestnanci majú v oblastných strediskách HZS šatníky a priestor na bezpečné 
uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov, prostriedkov osobného zabezpečenia, 
pomocného materiálu a pracovných prostriedkov v čase, keď ich nepoužívajú. OOPP a pracovné 
prostriedky sa zabezpečovali v súlade s platnými predpismi o certifikácii, alebo o zhode výrobkov 
a zamestnancom boli poskytnuté návody na ich obsluhu a  používanie. 
     Vzhľadom k tomu, že organizačné zložky HZS sú rozmiestnené po celom Slovensku a pre množstvo 
a rozsah prostriedkov osobného zabezpečenia, ktoré podľa platných noriem a pokynov výrobcov 
podliehajú kontrole, bolo firmou Meander spol. s r.o., vyškolených 9 záchranárov pre vykonávanie 
periodických prehliadok prostriedkov osobného zabezpečenia značiek LANEX, PETZL, SINGING 
ROCK, KONG a  MEANDER. O kontrole prostriedkov osobného zabezpečenia  zamestnanci poverení 
kontrolnou činnosťou (poverovacím dekrétom) vykonávali záznamy do evidenčných a kontrolných listov 
prostriedkov osobného zabezpečenia.  
 
 
7.1.9     Ochranné nápoje 
 
     V zmysle Pokynu riaditeľa HZS č. 33/2003, ktorým sa stanovujú podmienky poskytovania 
ochranných nápojov a dodržiavanie hygienických pravidiel pri ich používaní a v súlade so zákonom NR 
SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa záchranárom HZS poskytovali 
ochranné nápoje podľa ročných období teplé alebo studené pre stratu viac ako jedného  litra tekutiny za 
pracovnú zmenu a pre nedostupnosť pitnej vody v teréne. 
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7.1.10     Školenia z predpisov na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi 
 
     Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP sa vychádzalo z platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP a Pokynu riaditeľa HZS č.5/2007 z  22.marca 2007, ktorým sa ustanovuje 
systém riadenia a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento pokyn je základným 
predpisom pre zabezpečenie úloh v oblasti ochrany práce v HZS. 
     Školenia zamestnancov HZS pri nástupe do zamestnania  z predpisov na zaistenie BOZP a ochrany 
pred požiarmi vykonával odborný referent bezpečnosti práce, o čom vyhotovil záznam . 
     Školenia pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov HZS z predpisov na zaistenie BOZP boli 
vykonané v dňoch 17.5., 22.5., 7.6. a 8.6.2007 vo všetkých oblastných strediskách HZS. Vedomosti 
vedúcich zamestnancov boli overené formou testu. Dokumentácia o školeniach je uložená u odborného 
referenta bezpečnosti práce na riaditeľstve HZS. 
     Náčelníci oblastných stredísk oboznamovali zamestnancov HZS v oblastných strediskách 
s podmienkami na pracovisku, pracovnými postupmi, nebezpečenstvami a rizikami vyplývajúcimi 
z povahy práce na zabezpečenie BOZP. 
     Ostatné odborné školenia pre zamestnancov HZS, potrebné k obsluhe vyhradených technických 
zariadení a technických zariadení sa v priebehu roka vykonávali v súlade s príslušnými platnými 
predpismi na zaistenie BOZP . 
 
 
7.1.11     Kontrolná činnosť 
 
     Orgánom dozoru nad bezpečnosťou  a ochranou zdravia pri práci SR nebola v priebehu roka 2007  
vykonaná kontrola.  
     Kontroly zo strany Ministerstva vnútra SR – Sekcia riadenia ľudských zdrojov, odbor riadenia 
služobného pomeru – inšpekcia práce, kontroly vykonané neboli – riadenie  metodické. 
     Kontroly vykonané zo strany riaditeľstva HZS na zaistenie stavu a zabezpečenia BOZP objektoch 
jednotlivých oblastných stredísk HZS a pracoviskách boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na 
rok 2007 jedenkrát štvrťročne a ihneď po nahlásení zisteného nedostatku, ktorý by ohrozil bezpečnosť 
a zdravie 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 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 pracovných úrazov do knihy drobných pracovných úrazov, 
§ vybavenie pracoviska lekárničkou prvej pomoci, 
§ dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách, 
§ stav vykonávania odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a odstraňovania 

zistených nedostatkov, 
§ iné fyzické nedostatky, 
§ preventívnu protipožiarnu prehliadku v súlade s § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.. v znení 

neskorších predpisov, kontrolu dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej aktualizáciu. 
 

     V rámci vlastnej kontrolnej činnosti vykonával zamestnávateľ prostredníctvom poverených 
zamestnancov kontroly, či zamestnanci nepoužívajú alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky 
v pracovnom čase, v čase pracovnej pohotovosti a pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s nimi.   
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     V roku 2007 boli vykonané na riaditeľstve a v oblastných strediskách HZS  merania na prítomnosť 
alkoholu testovacím zariadením Drivesafe - 6 zamestnancom. O vykonaných kontrolách boli 
zaevidované záznamy s výsledkom nameraných hodnôt. 
 
 
 
7.2    Doprava, prevádzka služobných motorových vozidiel 
 
     Pri prevádzke služobných motorových vozidiel sa vodiči Horskej záchrannej služby v roku 2007 
riadili zákonmi a vyhláškami o premávke na pozemných komunikáciách, nariadeniami a pokynmi  MV 
SR a vnútornými  Pokynmi riaditeľa HZS: 
 
§ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke služobných cestných vozidiel, 

čiastka 14, z 25. februára 2005, 
§ Pokyn riaditeľa HZS č. 22/2004 z 30. decembra 2004, ktorým sa upravuje používanie 

služobných cestných motorových vozidiel a snehových skútrov pri pracovných cestách 
a používanie technických zariadení, 

§ Pokyn riaditeľa HZS  č. 5/2005 z 1. apríla 2005 o používaní služobných motocyklov 
a štvorkoliek, ktorým sa dopĺňa pokyn č. 24/2004 zo dňa 30. decembra 2004 o používaní 
služobných cestných motorových vozidiel a snehových skútrov pri pracovných cestách 
a používaní technických zariadení, 

§ Pokyn riaditeľa HZS  č. 6/2005 zo 17. mája  2005 o používaní služobných štvorkoliek, ktorým sa 
dopĺňa pokyn č. 24/2004 zo dňa 30. decembra 2004 o používaní služobných cestných 
motorových vozidiel a snehových skútrov pri pracovných cestách a používaní technických 
zariadení a pokyn č. 5/2005 zo dňa 1. apríla 2005, 

§ 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, týmto pokynom sa zrušil pokyn riaditeľa HZS č. 37/2003, 

§ 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. 

 
 
7.2.1 Riadenie a zabezpečovanie úloh spojených s prevádzkou motorových   
             vozidiel 

 
     Organizačný útvar HZS a poverení zamestnanci zabezpečovali následovné úlohy: 
§ celkovú organizáciu pri prevádzke autodopravy, 
§ preberanie a odovzdávanie  služobných vozidiel, 
§ vedenie evidencie a prehľad o rozdelení  služobných vozidiel na organizačné zložky a pracoviská 

v súlade so stanoveným normatívnym počtom, 
§ vedenie predpísanej písomnej dokumentácie spojenej s užívaním a  prevádzkou motorových 

vozidiel, 
§ zabezpečovanie technickej spôsobilosti, údržbu a opravy prevádzkovaných motorových vozidiel, 
§ zabezpečovanie odbornej spôsobilosti vodičov služobných motorových vozidiel, 
§ vedenie evidencie nehôd služobných motorových vozidiel pridelených jednotlivým 

organizačným zložkám HZS,   
§ predkladanie podkladov na likvidáciu vzniknutých škôd  na služobných motorových vozidlách, 
§ vykonávanie ročnej inventarizácie 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 konkrétnemu zamestnancovi 
HZS na základe výpisu z kmeňovej knihy a  na základe dohody o zverení dopravného prostriedku, kde sú 
uvedené povinnosti zodpovedného vodiča, povinnosti zamestnávateľa a zodpovednosť za škody 
spôsobené 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 oblastnými strediskami. 
 
 
7.2.2.1     Počet  služobných motorových vozidiel  a technických zariadení  
 
 

druh motorového vozidla počet podľa normatívu skutočný počet 
osobné vozidlo 35 33 
motocykel  
snežný skúter 
štvorkolka 

 
30 

4 
23 
2 

prípojné vozidlo 31 12 
motorová píla  10 
motorová kosačka  3 
elektrocentrála  10 
elektrický zdrojový agregát  1 

 
 
7.2.3    Poistenie motorových vozidiel 
 
     Poistenie služobných motorových vozidiel za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel 
(povinné zmluvné poistenie) bolo v roku 2007 zabezpečené a uhrádzané Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky prostredníctvom ekonomického odboru Sekcie ekonomiky MV SR v súlade so 
zákonom NR SR č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené 
prevádzkou motorového vozidla.. Zmluva o poistení bola uzatvorená s poisťovňou Allianz – Slovenská 
poisťovňa, a.s. Náklady na povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel v roku 2007 
predstavovali 286 008,- Sk. V zmysle Nariadenia MV SR č. 14/2005 o prevádzke služobných cestných 
vozidiel (čl. 2) bola uvedená čiastka refundovaná v prospech ekonomického odboru sekcie ekonomiky 
MV SR v lehote do 31.5.2007. 
     Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel bolo zabezpečené a uhrádzané nasledovne: 
 
§ služobné motorové vozidlo Peugeot 307, PP-741 AY, ročné poistné predstavuje sumu 14 539,- 

Sk, vozidlo bolo poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6518189028) od 
22.3.2004 do 22.3.2007, poistenie bolo ukončené, 

§ služobné motorové vozidlo Peugeot 206, PP-869 BA, ročné poistné predstavuje sumu 14 578,- 
Sk, vozidlo bolo poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6518189482), od 
22.3.2004 do 22.12.2007, poistenie bolo ukončené, 

§ služobné motorové vozidlo Mercedes Benz, BB-561 BO, ročné poistné predstavuje sumu 37 
126,- Sk, vozidlo je poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6523415341), 
od 29.3.2005, 

§ služobné motorové vozidlo Land Rover , PP-237 AR, ročné poistné predstavuje sumu 18 880,-
Sk, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6530734447), od 
15.5.2006, 
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§ služobné motorové vozidlo VW Passat 3C/BKP,  PP-275 BJ, ročné poistné predstavuje sumu 
20349,-S, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperativa poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 
6536360191), od 26.2.2007, 

§ služobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW, PP-318 AY, ročné poistné predstavuje sumu 8 
459,-Sk, vozidlo je poistené v poisťovni  Kooperatíva poisťovňa, a.s. (zmluva čís. 6537984799), 
od 29.5.2007. 

 
 
7.2.4    Technická spôsobilosť služobných motorových vozidiel 
 
     Poverení zamestnanci HZS 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.  
 
 
7.2.5 Dopravné nehody 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 2007 v Horskej záchrannej službe bolo 11 dopravných nehôd na služobných motorových 
vozidlách, z toho  bolo 5 nezavinených a 6 zavinených. V piatich prípadoch došlo k poškodeniu 
služobných motorových vozidiel iným účastníkom cestnej premávky. V jednom prípade došlo k totálnej 
škode na služobnom motorovom vozidle. Pri nehodách nedošlo k  zraneniu osôb, ani nebolo u  vodičov 
zistené požitie alkoholických nápojov. Celková výška škôd pri dopravných nehodách v roku 2007 vo 
finančnom vyjadrení predstavuje sumu 400 714,- Sk. Z toho bolo predpísané k úhrade zodpovedným 
zamestnancom 126 238,50 Sk, uhradené poisťovňami bolo 287 745,50 Sk (z toho 161 530,50 Sk bolo 
z havarijného poistenia motorových vozidiel).  Čiastka 36 380,-Sk bola uhradená zo zákonného poistenia 
iného účastníka dopravnej nehody.  
 
 
7.2.6    Ústredná evidencia služobných motorových vozidiel 
 
     K 9.2.2007 bolo na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu prevedené zo správy majetku 
Ministerstva vnútra SR do správy HZS a do ústrednej evidencie služobné motorové vozidlo VW Passat 
3C/BKP.  
     K 28.8.2007 bolo obstarané a do ústrednej evidencie zaregistrované prípojné vozidlo Pongratz GPA 
300.  
     K 31.12.2007  boli obstarané a do ústrednej evidencie zaregistrované dva snežné skútre Arctic Cat.  
 
 
7.2.7    Odborná príprava vodičov-referentov a zamestnancov HZS 
 
     Odbornú prípravu vodičov-referentov, zamestnancov HZS, overenie vedomostí a praktických 
skúseností vykonalo výcvikové zariadenie Ministerstva vnútra SR v zmysle Nariadenia MV SR č. 
74/1999 a č. 14/2005 na základe žiadosti schválenej riaditeľom HZS. Účastníci odbornej prípravy 
vodičov splnili všetky podmienky  na úspešne absolvovanie odbornej prípravy a stali sa držiteľmi 
služobných preukazov – povolení na riadenie služobných motorových vozidiel. 
     Odborná príprava vodičov-referentov - školenie na zácvik na snežné skútre bolo vykonané v dňoch: 

§ 7.2.2007 - 50 zamestnancov  
§ 8.2.2007 - 22 zamestnancov  
§ 9.2.2007 - 20 zamestnancov  

     Zdokonaľovacie a základné školenie vodičov-referentov, zamestnancov HZS bolo vykonané v dňoch: 
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§ 6.6.2007 - 30 zamestnancov  
§ 7.6.2007 - 26 zamestnancov  
§ 8.6.2007 - 19 zamestnancov  

    Horská záchranná služba vedie evidenciu vodičov a vydaných povolení výcvikovým zariadením 
Ministerstva vnútra SR.  
 
 
 
7.3    Ľudské zdroje a mzdy 
  
     Mzdová a personálna agenda bola po technickej stránke komplexne spracovávaná prostredníctvom 
aplikačného programového vybavenia WinPam, ktorého dodávateľom je IVES Košice - organizácia pre 
informatiku verejnej správy. 
    Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Horskej záchrannej služby sú upravené zákonom č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Vzhľadom na to, že odmeňovanie zamestnancov HZS bolo 
vylúčené zo zákona č. 553 /2003 Z.z.,  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme(§ 1 ods. 2),  odmeňovanie sa v priebehu hodnoteného obdobia riadilo príslušnými 
ustanoveniami Zákonníka práce a internými predpismi.  
     Rok 2007 nadväzoval v odmeňovaní zamestnancov na zmeny prijaté v roku 2006. Pokynom riaditeľa 
HZS č. 8/2007 sa zmenil Mzdový poriadok HZS v časti započítavania praxe zamestnancov, ktorí 
nevykonávajú záchranársku činnosť.  Do započítavanej praxe sa počíta aj doba vysokoškolského štúdia, 
zvýšili sa mzdové zvýhodnenia  za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a tiež náhrada za pracovnú 
pohotovosť. 
     Prijatím zákona č. 348/2007 bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Zákonník práce, ktorý zasiahol do 
práce nadčas.  Nariadenú neaktívnu  časť pracovnej pohotovosti vykonávanú na pracovisku  považuje 
Zákonník práce za pracovný čas. Pokynom riaditeľa č. 12/2007, ktorým sa zmenil Mzdový poriadok 
HZS bola neaktívna časť pracovnej pohotovosti vykonávanej na pracovisku zrušená, aby nedošlo 
k neúmernému nárastu práce nadčas.  
     Nariadením vlády SR boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. Na základe uvedeného boli Pokynom riaditeľa č. 11/2007 s účinnosťou od 
1.7.2007 valorizované aj stupnice mzdových taríf všetkých zamestnancov HZS, a to vo výške 7 %. 
     Všetci zamestnanci boli na pracovné pozície umiestňovaní podľa interne  vypracovaného  Katalógu 
pracovných zaradení  zamestnancov HZS. 
     V roku 2007 sa  pracovnoprávne vzťahy riadili zákonom č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme, Zákonníkom práce, uvedenými internými predpismi, Pracovným poriadkom 
a Kolektívnou zmluvou. 
   
      
7.3.1     Počet zamestnancov 
 
Počet zamestnancov stav 

k 31.12.2006 
stav 

k 31.12.2007 
index 
rastu 

priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný 119,7 128,2 1,07 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 118 119 1,01 
evidenčný počet zamestnancov vo FO k poslednému dňu 119 122 1,03 
 
     Evidenčný počet zamestnancov vo FO k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 122, z toho je 96 
vysoko odborne pripravených záchranárov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za 
rok 2007 je 128,2, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 7 %.  Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov vo fyzických osobách je 119. 
     HZS na zabezpečenie svojich úloh, ktoré jej vyplynuli z podpísania zmlúv o vykonávaní lyžiarskej 
služby  s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení, musela na toto obdobie zvýšiť 
počet záchranárov vykonávajúcich lyžiarsku službu vzhľadom k tomu, že konečný počet zamestnancov 
podľa schváleného Organizačného poriadku HZS nie je ešte stále naplnený. Pracovné zmluvy sa 
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uzatvorili na dobu určitú. Išlo o 4 zamestnancov a obdobie marec – máj. Toto prechodné zvýšenie počtu 
zamestnancov zvýšilo priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na 128,2. 
     Každý zamestnanec pred vstupom do pracovného pomeru preukázal predpoklady pre vykonávanie 
prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.  
     V priebehu hodnoteného obdobia bolo prijatých 13 nových zamestnancov, z toho 8 na pracovnú 
pozíciu záchranár. V rámci otvorenia a prevádzkovania informačného strediska v Starom Smokovci pri 
oblastnom stredisku Vysoké Tatry boli prijatí 3 noví zamestnanci, z toho 2 na polovičný pracovný 
úväzok. Na operačné stredisko tiesňového volania bol prijatý 1 zamestnanec a na prevádzkové oddelenie 
1 zamestnanec na pozíciu informatik.   Z prijatých zamestnancov na pracovnú pozíciu záchranár boli 4 
záchranári prijatí na dobu určitú na preklenutie obdobia náporu prác počas lyžiarskej sezóny 
v oblastných strediskách Malá Fatra, Veľká Fatra - Donovaly a Nízke Tatry - Jasná.      
      V  roku 2007 došlo k ukončeniu pracovného pomeru v 9-tich prípadoch, v 5-tich prípadoch išlo 
o ukončenie pracovnoprávneho vzťahu podľa § 60 Zákonníka práce a v 4-roch prípadoch bol pracovný 
pomer dohodnutý na dobu určitú (lyžiarska služba). 
     Plánovaný počet zamestnancov podľa schváleného Organizačného poriadku je 147. 
 
      
7.3.2 Priemerná mzda          
 
     Priemerná mzda zamestnancov Horskej záchrannej služby bez odmien dosiahla v hodnotenom 
období sumu 20 358,- Sk, t.j. o 9 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 
      
Ukazovateľ k 31.12. 2006 k 31.12.2007 index rastu 
priemerná mzda bez odmien 18 624,00 18 990,00 1,02 
priemerná mzda s odmenami 19 663,00 20 071,00 1,02 
 
 
7.3.3     Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
 
      Popri plnení úloh vlastnými zamestnancami určité špecifické úlohy plnili zamestnanci na základe 
dohôd o vykonaní práce. Náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru za rok 2007 
predstavujú 431 556,- Sk. Touto formou uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu bolo riešené najmä: 
 
§ vykonávanie verejného obstarávania, 
§ oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach, 
§ vykonávanie príležitostných upratovacích prác počas čerpania riadnej dovolenky kmeňových 

zamestnancov, 
§ výkon lyžiarskej služby na oblastných strediskách, 
§ obsluha NTL plynovej kotolne, 
§ zabezpečovanie kontroly technických pomôcok v teréne pre oblastné stredisko Vysoké Tatry, 
§ meteorologické merania, podávanie informácií o výskyte lavín, 
§ príprava na plnenie úloh v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 
§ príprava leteckej podpory a záchrany na S.A.R. HZS, 
§ psychologické vyšetrenie v oblasti posúdenia integrácie základných psychických funkcií vo 

vzťahu k výkonu povolania horského záchranára a administratívneho pracovníka s využitím 
štandardizovaných diagnostických metód a osobného diagnostického rozhovoru so záverom 
vyšetrenia „spôsobilý“, resp. „nespôsobilý“. 
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7.4    Materiálno-technické zabezpečenie a evidencia majetku 
 
 
7.4.1     Materiálno-technické zabezpečenie 
 
     Nákup, výdaj a stav zásob v jednotlivých skladoch MTZ za rok 2007 je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. 

                                                                                                                                                                 v Sk 

Názov skladu 
Stav             

k 1.1.2007 Nákup  Výdaj  
Stav                        

k 31.12.2007 
01 – Čistiace a hygien. prostriedky 56,40 93 842,14  93 842,54 0,00 
02 - Kancelárske potreby 31 189,51 266 751,49 252 252,76 45 688,24 
03 - DHM 198 495,65 1 929 015,63 2 106 161,88 21 349,40 
04 - Ochranné pomôcky 209 563,59 7 118 374,58 7 247 193,01 80 745,16 
05 - Spotrebný tovar 148 978,30 579 007,43 620 640,70 107 345,03 
06 - Oleje, mazadlá 0,00 65 506,03 65 506,03 0,00 
07 - Potraviny 0,00 92 806,28 92 806,28 0,00 
08 - Autosúčiastky 6 735,50 329 555,44 336 290,94 0,00 
09 - Stavebný materiál 0,00 2 094,15 2 094,15 0,00 
10 - Krmivo a pomôcky pre zvieratá 1 430,83 57 704,51 57 704,51 1 430,83 
11 – CO 257 499,90 0,00 257 499,90 0,00 
12 – RDST 488 833,39 197 726,54 495 352,04 191 207,89 
13 – Interreg SK-PL 33 853,77 516 460,97 550 314,74 0,00 
14 – Kirgizsko 0,00 9 238,50 9 238,50 0,00 
Spolu 1 376 636,84 11 258 083,69 12 186 953,98 447 766,55 

 
     Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb sa v roku 2007 postupovalo v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pokynom riaditeľa Horskej 
záchrannej služby č. 5/2006 zo dňa 1.3.2006, č. 24/2006 zo dňa 29.6.2006 a č.20/2007 z 28.12.2007 o 
jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. 
 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia boli formou súťaží uskutočnené nasledujúce obstarania: 
 
  metóda predmet   počet 
p.č. verejného obstarania obstarania názov ks/páry 
1. Podprahová zákazka  tovar lyžiarky skialpinistické 151 
1. Zákazky tovar snežný skúter 2 
2. s nízkou hodnotou   kovové zvozné sane 11 
3.     lavínové hľadacie prístroje 80 
4.     topánky horolezecké letné 117 
5.     vetrovka vrchná 55 
6.     lyže s viazaním a stúpacími pásmi 28 
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7.4.2     Evidencia majetku 
 
7.4.2.1 Zaradenie majetku 
 
     Obstaraný, prenajatý a vypožičaný majetok v priebehu roka 2007, zaradený do evidencie majetku,  je 
uvedený v nasledovnej tabuľke. 
 

Druh majetku Obstarávacia cena v Sk 
Stavby (trieda 1,2) 23 900 265,98 
Stroje,prístroje a zariadenia (trieda 3,4,5) 4 614 896,41 
Dopravné prostriedky (trieda 6) 1 973 318,20 
Inventár (trieda 7) 811 873,70 
Pozemky (trieda 9) 660,00 
Spolu hmotný dlhodobý majetok 31 301 014,29 
Drobný hmotný majetok 9 920 715,96 
Drobný nehmotný majetok 113 032,35 
Operatívno-technická evidencia 462 925,20 
Operatívno-technická evidencia - vypožič.majetok 0,00 
Operatívno-technická evidencia - prenaj.majetok 0,00 
Spolu majetok v operatívno-technickej evidencii 462 925,20 
CELKOM 41 797 687,80 

 
 
Pozemky  
§ zaradenie bezplatne nadobudnutého pozemku na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu 

v oblastnom stredisku Slovenský raj Čingov  v hodnote 660,- Sk. 
 
Stavby 
§ zaradenie stavby - budova riaditeľstva Horskej záchrannej služby v Hornom Smokovci 

v obstarávacej hodnote 19 412 305,47,- Sk a technické zhodnotenie k budove riaditeľstva - 
japonská stena v obstarávacej hodnote 19 513,90 Sk a žalúzie v obstarávacej hodnote 47 973,80 
Sk, 

§ dom Horskej záchrannej služby pre oblastné stredisko Slovenský raj Čingov – bezplatne 
nadobudnutý na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu v hodnote 2 687 183,72 Sk, 

§ čistiareň odpadových vôd Horný Smokovec v obstarávacej hodnote 177 717,60 Sk, 
§ elektrická prípojka Horný Smokovec v obstarávacej hodnote 69 880,41, 
§ vodovodná prípojka Horný Smokovec v obstarávacej hodnote 97 080,86 Sk, 
§ kanalizačná prípojka Horný Smokovec v obstarávacej hodnote 465 582,78 Sk, 
§ plynová prípojka Horný Smokovec v obstarávacej hodnote 78 988,94 Sk. 
 

     V rámci projektu „Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby“ boli 
obstarané a zaradené nasledovné stavby: 
§ stožiar k automatickej meteorologickej stanici (AMS) - Žiar 1 v obstarávacej hodnote 213 039,- 

Sk, 
§ stožiar k AMS - Žiar 2 v obstarávacej hodnote 155 712,- Sk, 
§ stožiar k AMS - Zuberec v obstarávacej hodnote 156 783,- Sk, 
§ stožiar k AMS - Tatranská Lomnica v obstarávacej hodnote 156 902,- Sk, 
§ stožiar k AMS - Štrbské Pleso v obstarávacej hodnote 161 602,50 Sk. 

 
Stroje, prístroje a zariadenia 
§ zaradenie obstaraného dlhodobého majetku v celkovej obstarávacej cene 4 614 896,41 Sk. 
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Dopravné prostriedky 
§ zaradenie obstaraného dlhodobého majetku v celkovej obstarávacej cene 1 973 318,20 Sk. 

 
Inventár 
§ zaradenie obstaraného dlhodobého majetku v celkovej obstarávacej cene 811 873,70 Sk. 

 
 
7.4.2.2 Vyradenie majetku 
 
     V priebehu roka 2007 bol majetok vyradený z evidencie majetku z dôvodu neupotrebiteľnosti, 
škodových udalostí, straty zverených predmetov, skončenia platnosti zmlúv prenájme. Prehľad o majetku 
vyradenom z evidencie uvádzame v nasledovnej tabuľke. 
 

Druh majetku Obstarávacia cena v Sk 
Stavby (trieda 1,2) 0,00 
Stroje, prístroje a zariadenia (trieda 3,4,5) 296 674,00 
Inventár (trieda 7) 12 841,00 
Pozemky (trieda 9) 0,00 
Spolu hmotný dlhodobý majetok 309 515,00 
Drobný hmotný dlhodobý majetok 386 543,17 
Drobný hmotný majetok 2 412 063,99 
Drobný nehmotný majetok 116 436,80 
Operatívno-technická evidencia 181 408,74 
Operatívno-technická evidencia – vypožič. majetok 0,00 
Operatívno-technická evidencia - prenaj. majetok 1 810,00 
Spolu majetok v operatívno-technickej evidencii 183 218,74 
CELKOM 3 407 777,70 

 
 
Stroje, prístroje a zariadenia 
§ vyradenie dlhodobého majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia 

o neupotrebiteľnosti v celkovej hodnote 296 674,- Sk. 
 
 

Inventár 
§ vyradenie dlhodobého majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie a rozhodnutia 

o neupotrebiteľnosti v celkovej hodnote 12 841,- Sk. 
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 
§ vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie pre 

neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 342 451,78 Sk, 
§ vyradenie z dôvodu straty zverených predmetov v celkovej hodnote 44 091,39. 

 
Drobný hmotný majetok 
§ vyradenie drobného hmotného majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie pre 

neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 2 321 666,45 Sk, 
§ vyradenie z dôvodu škodových udalostí a straty zverených predmetov v celkovej hodnote 

90 397,54 Sk. 
 

Drobný nehmotný majetok 
§ vyradenie drobného nehmotného majetku na základe návrhu vyraďovacej komisie pre 

neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 116 436,80 Sk. 
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Operatívno-technická evidencia 
§ vyradenie majetku v operatívno-technickej evidencii pre neupotrebiteľnosť v celkovej hodnote 

179 703,34 Sk, 
§ vyradenie z dôvodu straty zverených predmetov v hodnote 1 705,40 Sk. 
 

Operatívno-technická evidencie – prenajatý majetok 
§ vyradenie prenajatého majetku na základe ukončenia zmluvy o prenájme v celkovej hodnote 
      1 810,- Sk. 
 
 

 
7.5    Činnosť právnika 

 
Činnosť právnika Horskej záchrannej služby bola v priebehu roka 2007 zameraná na: 

 
§ novela zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
§ novela zákona č. 315/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
§ novela zákona č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
§ návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 23/2006 Z.z. 
§ príprava vyhlášky MV SR, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva 

činnosť HZS, 
§ tvorba nového Štatútu HZS, 
§ tvorba nového Organizačného poriadku HZS, 
§ tvorba Návrhu uznesenia vlády k návrhu systemizácie príslušníkov v Horskej záchrannej službe, 
§ kompletizovanie Katalógu činností v HZS, 
§ príprava Návrhu zmien vo Výnose MV SR o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom 

konaní a o rekondičnom pobyte v HZS, 
§ príprava Návrhu zmien v Nariadení ministra vnútra SR, ktorým sa upravujú podrobnosti 

o hodnostiach príslušníkov HZS 
§ žiadosť o vydanie nariadenia ministra vnútra SR o posudzovaní psychickej spôsobilosti na 

vykonávanie štátnej služby v HZS 
§ správy o plnení úloh stanovených v harmonograme č. p.: SE-30-46/ORF-02-2007, zasielané MV 

SR, 
§ príprava nariadenia ministra vnútra SR o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o lekárskej 

posudkovej činnosti v Horskej záchrannej službe 
§ pripomienkové konanie: 

- k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej  činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 

- k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 
minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, 
osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti 
a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti číslo 
materiálu KM-211/VI-2007, 

- k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii  poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Č. p.: SRLZ-360/SZ-Z-2007, 

- k návrhu nariadenia Ministerstva vnútra SR o organizačných zmenách v Ministerstve 
vnútra SR a o zmene a doplnení niektorých interných aktoch riadenia, 

- k návrhu nariadenia Ministerstva vnútra SR o postupe nadriadených pri rozhodovaní 
a určovaní dávok úrazového zabezpečenia v súvislosti so služobným úrazom a chorobou 
z povolania, 

- k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z.z. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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- k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o  zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  351/2005 Z.z. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

§ kontroly vykonávané Ministerstvom vnútra SR a Správou finančnej kontroly Košice: 
- 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 a spolupráca s MV SR pri vybavovaní 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, 
§ majetkovo-právna problematika, odkúpenie budovy heliportu, pozemku heliportu, dohoda 

o majetkovoprávnom vysporiadaní pre Bývalé urbárske spolumajiteľstvo Milbach a Mesto 
Vysoké Tatry, 

§ súdne spory, 
§ spolupráca s poisťovňou pri riešení poistných udalostí, 
§ poistenie majetku HZS, 
§ zmluvné vzťahy – príprava, pripomienkovanie zmlúv (zmluvy kúpne, nájomné, darovacie, 

o spolupráci, lyžiarske, poistné, kolektívna zmluva, atď), 
§ príprava interných predpisov, 
§ pracovnoprávna problematika, 
§ vedenie registra zmlúv, 
§ zasadanie v škodovej komisii. 
 
 
 

 
7.6    Investičná výstavba 
 
 
7.6.1   Investičná akcia – HZS Poprad, výstavba riaditeľstva  
 
          Názov stavby:    Horská záchranná služba Poprad, výstavba riaditeľstva 
          Miesto stavby:   Vysoké Tatry – Starý Smokovec, okres Poprad, Prešovský kraj 
     
     Dňom 14.12.2006 začalo preberacie konanie, ktoré bolo ukončené odstránením nedostatkov do 
27.12.2006. Dňa 9.1.2007 bola na OÚ ŽP podaná žiadosť na kolaudáciu vodnej stavby ČOV a dňa 
17.1.2007 bol na Stavebný úrad Ministerstva vnútra SR podaný návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby ČOV nadobudlo právoplatnosť 23.2.2007.  
     Kolaudačným rozhodnutím Stavebného úradu MV SR č.p. SE-19-22/VO-PIPSP-2007, právoplatným 
dňa 16.4.2007, bolo povolené užívanie stavby.  
     Záverečné hodnotenie dokončenej stavby bolo zaslané na MV SR SE listom č.p. 823-05/01/2007, zo 
dňa 14.5.2007. 
     V roku 2007 nebolo žiadne finančné plnenie k uvedenej investičnej akcii.  
 
 
7.6.2   Investičná akcia – HZS Donovaly - garáže       
         

Názov stavby:     HZS Donovaly - garáže 
Miesto stavby:    Donovaly, okres Banská Bystrica 
 



  

119 

     Dňa 10.8.2006 vydal Stavebný úrad  Ministerstva vnútra SR stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňom 23.9.2006 (č.p.SE-99-4/VO-IPSP-2006). 
     V roku 2007 sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov výstavba nerealizovala, nebolo žiadne 
finančné plnenie k uvedenej investičnej akcii.  
 
 
7.6.3    Investičná akcia – drobné stavby  „Meteorologické stanice“ 
             
   Listom č.1199-07/01/2007 zo dňa 17.6.2007 Horská záchranná služba ohlásila  Stavebnému úradu 
Ministerstva vnútra SR realizáciu drobných stavieb. Stavebný úrad MV SR v septembri 2007 oznámil 
HZS, že proti realizácii drobných stavieb nemá námietky. 
   V mesiacoch august až december 2007 boli zrealizované nasledovné drobné stavby:  
  
§ Automatická meteorologická stanica – Štrbské pleso  

- na základe oznámenia č.p.: SE-207-1/OSNMIV-OSP-2007  
§ Automatická meteorologická stanica – Zuberec  

- na základe oznámenia č.p.: SE-220-1/OSNMIV-OSP-2007 
§ Automatická meteorologická stanica – Žiar    

- na základe oznámenia č.p.: SE-221-1/OSNMIV-OSP-2007                                                               
§ Automatická meteorologická stanica – Tatranská Lomnica   

- na základe oznámenia č.p.: SE-221-1/OSNMIV-OSP-2007                                  
§ Automatická meteorologická stanica so silnoprúdovou prípojkou - Žiar  

- na základe oznámenia č.p.: SE-219-1/OSNMIV-OSP-2007  
    
     Horská záchranná služba listom č.156-01/01/2008 zo dňa 23.1.2008 oznámila Stavebnému úradu 
Ministerstva vnútra SR ukončenie drobných stavieb v celkovej obstarávacej hodnote 4 975 554,50 Sk, 
z toho obstarávacia hodnota zaradených stavieb predstavuje 844 038,50 Sk a obstarávacia hodnota 
prístrojov a zariadení predstavuje 4 131 516,- Sk. 
 
 
      

      
 
 
 
                                                                        
 
                                                                                              Ing. Jozef Janiga 
                                                                                                      riaditeľ 
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 Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry     Tabuľka č. 3 
 P  R  E  H  Ľ  A  D 

o plnení plánu zamestnancov a čerpaní platových prostriedkov  
 za rok 2007 

         
      Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť Plnenie Plnenie 

U k a z o v a t e ľ Merná  za rovnaké rozpočet rozpočet k k k 
    jed. obdobie na rok na rok 31.12.2007 schváleného upraveného 
      min. roka 2007 2007   rozpočtu rozpočtu 

  b 1 2 3 4 5 6 

1. Evidenčný počet zamestnancov, z toho:1/ osôb 119 122 122 122 100,00 100,00 
   - služobný pomer - policajti, z toho: osôb             
     študenti 3/ osôb             
   - služobný pomer - príslušníci HaZZ osôb             
   - pracovný pomer, z toho: osôb 119 122 122 122 100,00 100,00 
     štátní zamestnanci  osôb             
     zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo VZ 4/ osôb             
     ostatní  5/ osôb             

     VPP 6/ osôb         - - 

2. Priemerný počet zamestnancov, z toho 2/ osôb 118,00 122,00 122,00 118,90 97,46 97,46 
   - služobný pomer - policajti, z toho: osôb             
     študenti 3/ osôb             
   - služobný pomer - príslušníci HaZZ osôb             
   - pracovný pomer, z toho: osôb 118,00 122,00 122,00 118,90 97,46 97,46 
     štátní zamestnanci  osôb             
     zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo VZ 4/ osôb             
     ostatní  5/ osôb             

     VPP 6/ osôb         - - 
3. Priemerný mesačný služobný príjem/plat - - - - - - - 
   - služobný pomer - policajti, z toho: Sk             
     bez ďalšieho služobného platu Sk             
     študenti 3/ Sk             
   - služobný pomer - príslušníci HaZZ Sk             
   - pracovný pomer, z toho: Sk 19 946 21 090 21 090 21 640 102,61 102,61 
     štátní zamestnanci  Sk             
     zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo VZ 4/ Sk             
     ostatní  5/ Sk             

     VPP 6/ Sk         - - 

4. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6/ - spolu 
tis. 
Sk 28 244 29 905 30 876 30 876 103,25 100,00 

  z toho: -             
   - služobný pomer - policajti, z toho: tis. Sk             
     študenti 3/ tis. Sk             
     ďalší služobný plat tis. Sk             
     zahraničný plat, zahraničný príspevok 8/ tis. Sk             
   - služobný pomer - príslušníci HaZZ tis. Sk             
   - pracovný pomer, z toho: tis. Sk 28 244 29 905 30 876 30 876 103,25 100,00 
     štátní zamestnanci  tis. Sk             
     zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo VZ 4/ tis. Sk             
     ostatní  5/ tis. Sk             
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     VPP 6/ tis. Sk   - -   - - 
     ostatné osobné vyrovnania  tis. Sk 0 0 0 0 0,00 0,00 
5. z miezd, platov, služobných príjmov a OOV: - - - - - - - 
  odmeny, z toho: tis. Sk 1 493 1 100 1 100 1 829 166,27 166,27 
     štátní zamestnanci  tis. Sk             

     zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo VZ 4/ tis. Sk             
     príslušníci HaZZ               
     policajti               
6 Nevyčerpané dovolenky tis. Sk 1 642     1 316     
Poznámka:          
1/ V evidenčnom počte zamestnancov sa uvádza skutočný stav v poslednom mesiaci vykazovaného obdobia 
2/ V priemernom počte zamestnancov sa uvádza priemerný počet za uplynulé obdobie  
3/ V počtoch študentov sú uvedení denní študenti - napr. Akadémia PZ, SOŠ PZ - Bratislava, Pezinok, Košice 
4/ Zamestnanci odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme 
5/  Mimorozpočtové prostriedky - napr. VPP - zamestnanci prijatí na základe dohôd s Úradom práce, soc.vecí a rodiny 
    (nie sú súčasťou priemerného služobného príjmu)        
         
         
 Vypracoval : Alena Štefániová    Schválil: Ing. Jozef Janiga   
 Telefón: 052/7877730    riaditeľ   
         
 Dátum: 14.2.2008        
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Organizácia:    Horská záchranná služba Vysoké Tatry  Tabuľka č.4 
     

Prehľad 
plnenia plánu a čerpania výdavkov 

na zahraničné služobné cesty a prijatia zahraničných delegácií 
                                                      za obdobie 2007 
     
     
A/ Plnenie plánu     

Ukazovateľ   
S k u t o č n o s ť   

za hodnotené obdobie  
  

Plánovaný 
počet na rok 

plánované mimoriadne celkom 
a 1 2 3 4 

ZSC 18 0 12 12 
Prijatia zahraničných delegácií 8 0 5 5 
     
     
     
     
B/ Čerpanie výdavkov     

  Rozpočet na rok 2007 
S k u t o č n o s ť  

za hodnotené obdobie 
Ukazovateľ 

schválený         
v tis. Sk 

upravený        
v tis. Sk v tis. Sk 

v % k 
upravenému 

rozpočtu 
a 1 2 3 4 

Výdavky na ZSC celkom 400,00 279,00 279,00 100,00 
v tom: na MZSC 0,00 0,00 279,00 x 
Výdavky na prijatia zahraničných 
delegácií celkom 114,00 411,00 411,00 100,00 
   v tom: na mimoriadne prijatia 0,00 0,00 411,00 x 
     
Vysvetlivky: ZSC - zahraničné služobné cesty, MZSC - mimoriadne zahraničné služobné cesty 
     
     
     
     
     
     
Vypracoval: Marta Košárová  Schválil:  Ing. Jozef Janiga  
                                                                                                            riaditeľ  
     
Telefón:   052/7877728        
Dátum: 12.2.2008     
     
     
Príloha:  č.1   Projekty     
     
     
Poznámka:  Vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, úrad európskych  
                    záležitostí a zahraničných vzťahov MV SR súhrnne za rezort ministerstva za I. polrok a za príslušný rok 
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   Príloha č.1 k tabuľke č.4 
     
     
Projekty sú uskutočnené nad rámec zahraničných stykov a prijatí zahraničných delegácií za rok 2007. 
     
     
     
1.  Projekt:       Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej záchrannej služby  
     Program:     INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika   
     
Výdavky na ZSC         vo výške:  0    
     
     
Výdavky na PZD         vo výške:  128,00 tis. Sk     v tom na  MPZD :  128,00 tis. Sk 
Skutočnosť za hodnotené obdobie:     Plánované: 0 Mimoriadné: 2 Celkom: 2  
     
Výdavky boli hradené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.142-21-04 
zo dňa 21.12.2005 medzi HZS Poprad a Ministerstvom výstyvby a regionálneho rozvoja SR. 
     
     
     
2.  Projekt:      Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike 
     
Výdavky na ZSC         vo výške:  679,00 tis. Sk         v tom na  MZSC :  679,00 tis. Sk   
Skutočnosť za hodnotené obdobie:     Plánované: 0 Mimoriadné: 2 Celkom: 2  
     
Výdavky na PZD         vo výške:     0,00 tis.  Sk      
     
Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli hradené  na základe Zmluvy o poskytovaní profesionálnych  
služieb zo dňa 8.8.2006 medzi HZS a UNDP Bratislava.   
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry  Tabuľka č. 6 
     

Prehľad  
tvorby a použitia sociálneho fondu 

za obdobie 2007 
     
I. Tvorba SoFo  v tis. Sk 
P. Plnenie 
č. 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť 
v % 

a b c d e 

1 Počiatočný stav vo fonde 1.1. príslušného roku 105 105 100,0 

2 Prírastky fondu za hodnotené obdobie, z toho: 241 252 104,6 
  povinný prídel - 1 % 241 252 104,6 
  ostatné zdroje 0 0 x 
          
          
          

  Spolu - použiteľné prostriedky (r.1+r.2) 346 357 103,2 
     
II. Použitie SoFo   
P. Plnenie 
č. 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť 
v % 

a b c d e 
3 Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:       
  príspevok na stravovanie zamestnancov 225 194 86,2 

  príspevok na regeneráciu pracovnej sily 31 0 x 
  peňažné dary pri životných jubileách 19 19 100,0 
  príspevok pri narodení dieťaťa 6 5 83,3 
  sociálna výpomoc 6 0 x 
  vianočný príspevok 59 57 96,6 
  ostatné výdavky 0 0 x 
  Spolu - výdavky 346 275 79,5 
     
III. Zostatok SoFo k 31.12.2007   
P. Plnenie 
č. 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť 
v % 

a b c d e 
4 Zostatok vo fonde k 31.12. príslušného roku, z toho: 0 82 x 
          

          
SoFo - sociálny fond    
       
          
 Vypracoval: Ing. Užíková  Schválil: Ing. Jozef Janiga 
 Telefón: 052/7877722  riaditeľ 
 Dátum: 13.2.2008    
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry      tabuľka č.7 
         

Prehľad o bežných transferoch príspevkovým organizáciám za rok 2007  
        (v tis. Sk) 

  Schválený Upravený     
  rozpočet rozpočet   Čerpanie   
  na rok 2007 na rok 2007       
  z toho fin. z toho fin. z  toho fin. % 

Ukazovateľ 

  
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR plnenia   */ 

a b 1 2 3 4 5 6 7 
Výnosy z hlavnej činnosti 74 853 60 000 82 163 67 310 73 286 67 310 89,2 
príspevkovej organizácie celkom 

1 
              

Z toho:-prevádzkové dotácie -  60 000 60 000 67 310 67 310 67 310 67 310 100,0 
              transfery na činnosť (691) 

2 
              

     - tržby za predaj vlastných                
       výrobkov a služieb (601+602) 

3 
14 723   13 314   4 417   33,2 

z toho: tržby z prenájmu 4 50   50   18   36,0 
- iné ostatné výnosy (649) 5 130   575   575   100,0 

zo štátnych fondov 6               
od iných organizácií               
z prostriedkov ŠR 

7 
              

- zúčtovanie fondov (648) 8     964   964   100,0 
- tržby z predaja nehmot. a               

hmotného inv. majetku (651) 
9 

              
Náklady na hlavnú činnosť 74 853 60 000 82 163 67 310 83 345 67 310 101,4 
príspevkovej organizácie celkom 

10 
              

v tom:-spotrebované nákupy (50) 11 10 815 9 562 16 583 15 330 16 956 14 424 102,2 
z toho: spotreba materiálu (501) 12 7 095 5 842 12 898 11 645 13 272 10 818 102,9 

z toho: kancelárske potreby 13 280 280 250 250 251 199 100,4 
pohonné hmoty 14 1 770 1 770 1 700 1 700 1 697 1 586 99,8 

drobný hmotný majetok 15 3 815 2 562 9 815 8 562 9 883 7 809 100,7 
spotreba energie (502) 16 3 720 3 720 3 685 3 685 3 684 3 606 100,0 

predaný tovar (504) 17               
- služby (51) 18 8 142 7 072 8 329 7 259 8 664 7 857 104,0 

z toho: opravy a udržovanie (511) 19 2 000 2 000 2 000 2 000 2 158 1 874 107,9 
cestovné (512) 20 840 820 730 710 750 731 102,7 

náklady na reprezentáciu (513) 21 117 117 414 414 414 414 100,0 
ostatné služby (518) 22 5 185 4 135 5 185 4 135 5 342 4 838 103,0 
z toho: výkony spojov 23 900 900 900 900 1 108 1 089 123,1 

nájomné 24 1 900 1 900 1 900 1 900 2 062 1 972 108,5 
drobný nehmotný IM 25     150 77 150 77 100,0 

- osobné náklady (52) 26 41 366 41 366 42 721 42 721 42 288 42 721 99,0 
z toho: mzdové (521) 27 29 905 29 905 30 876 30 876 30 549 30 876 98,9 

náklady na zákonné a ostatné 10 103 10 103 10 406 10 406 10 289 11 406 98,9 
sociálne poistenie (524+525) 

28 
              

zákonné a ostatné 1 358 1 358 1 439 1 439 1 450 1 439 100,8 
sociálne náklady (527+528) 

29 
              

z toho prísp. na stravovanie 30 1 055 1 055 1 140 1 140 1 140 1 140 100,0 
- dane a poplatky (53) 31 150 150 150 150 169 135 112,7 
- ostatné náklady (54) 32 1 850 1 850 1 850 1 850 2 491 2 173 134,6 
- odpisy, predaný majetok 12 530 0 12 530 0 12 777 0 102,0 
a rezervy (55) 

33 
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z toho: odpisy nehmotného a 12 530 0 12 530 0 12 777 0 102,0 
hmotného inv. majetku (551) 

34 
              

: zostatková cena               
predaného nehmotného a hmotného               

investičného majetku (552) 

35 
              

Hospodársky výsledok (r.1-r.10) 36 0 0 0 0 -10 059 0 x 
*/ porovnanie skutočnosti k upravenému rozpočtu       
         
Vypracoval: Ing. Užíková       
Telefón: 052/7877722     Ing. Jozef Janiga  
Dátum: 13.2.2008     riaditeľ  
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry      tabuľka č.7a 
         

Prehľad o bežných transferoch príspevkovým organizáciám za rok 2007  
Program: Interreg IIIA Poľsko-Slovenská republika 

        (v tis. Sk) 
  Schválený Upravený   Čerpanie   
  rozpočet rozpočet       
  na rok 2007 na rok 2007       
  z toho fin. z toho fin. z  toho fin. % 

Ukazovateľ 

  
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR plnenia   */ 

a b 1 2 3 4 5 6 7 
Výnosy z hlavnej činnosti         1 753     
príspevkovej organizácie celkom 

1 
              

Z toho:-prevádzkové dotácie -          1 753     
              transfery na činnosť (691) 

2 
              

     - tržby za predaj vlastných                
       výrobkov a služieb (601+602) 

3 
              

z toho: tržby z prenájmu 4               
- iné ostatné výnosy (649) 5               

zo štátnych fondov 6               
od iných organizácií               
z prostriedkov ŠR 

7 
              

- zúčtovanie fondov (648) 8               
- tržby z predaja nehmot. a               

hmotného inv. majetku (651) 
9 

              
Náklady na hlavnú činnosť         1 786     
príspevkovej organizácie celkom 

10 
              

v tom:-spotrebované nákupy (50) 11         582     
z toho: spotreba materiálu (501) 12         582     

z toho: kancelárske potreby 13               
pohonné hmoty 14               

drobný hmotný majetok 15               
spotreba energie (502) 16               

predaný tovar (504) 17               
- služby (51) 18         394     

z toho: opravy a udržovanie (511) 19               
cestovné (512) 20         260     

náklady na reprezentáciu (513) 21         128     
ostatné služby (518) 22         6     
z toho: výkony spojov 23         6     

nájomné 24               
drobný nehmotný IM 25               

- osobné náklady (52) 26         683     
z toho: mzdové (521) 27         508     

náklady na zákonné a ostatné         175     
sociálne poistenie (524+525) 

28 
              

zákonné a ostatné               
sociálne náklady (527+528) 

29 
              

z toho prísp. na stravovanie 30               
- dane a poplatky (53) 31               
- ostatné náklady (54) 32         127     
- odpisy, predaný majetok 33               
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a rezervy (55)               
z toho: odpisy nehmotného a               
hmotného inv. majetku (551) 

34 
              

: zostatková cena               
predaného nehmotného a hmotného               

investičného majetku (552) 

35 
              

Hospodársky výsledok (r.1-r.10) 36         -33     
*/ porovnanie skutočnosti k upravenému rozpočtu       
         
Vypracoval: Ing. Užíková       
Telefón: 052/7877722     Ing. Jozef Janiga  
Dátum: 13.2.2008     riaditeľ  
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry      tabuľka č.7b 
         

Prehľad o bežných transferoch príspevkovým organizáciám za rok 2007  
Grant: Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike 

        (v tis. Sk) 
  Schválený Upravený   Čerpanie   
  rozpočet rozpočet       
  na rok 2007 na rok 2007       
  z toho fin. z toho fin. z  toho fin. % 

Ukazovateľ 

  
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR 
celkom 

zo ŠR plnenia   */ 

a b 1 2 3 4 5 6 7 
Výnosy z hlavnej činnosti         2 496     
príspevkovej organizácie celkom 

1 
              

Z toho:-prevádzkové dotácie -                
              transfery na činnosť (691) 

2 
        2 451     

     - tržby za predaj vlastných                
       výrobkov a služieb (601+602) 

3 
              

z toho: tržby z prenájmu 4               
- iné ostatné výnosy (649) 5               

zo štátnych fondov 6               
od iných organizácií               
z prostriedkov ŠR 

7 
              

- zúčtovanie fondov (648) 8               
- tržby z predaja nehmot. a               

hmotného inv. majetku (651) 
9 

              
Náklady na hlavnú činnosť         2 659     
príspevkovej organizácie celkom 

10 
              

v tom:-spotrebované nákupy (50) 11         9     
z toho: spotreba materiálu (501) 12         9     

z toho: kancelárske potreby 13               
pohonné hmoty 14               

drobný hmotný majetok 15               
spotreba energie (502) 16               

predaný tovar (504) 17               
- služby (51) 18         1 285     

z toho: opravy a udržovanie (511) 19               
cestovné (512) 20         680     

náklady na reprezentáciu (513) 21               
ostatné služby (518) 22         605     
z toho: výkony spojov 23               

nájomné 24               
drobný nehmotný IM 25               

- osobné náklady (52) 26         448     
z toho: mzdové (521) 27         339     

náklady na zákonné a ostatné         109     
sociálne poistenie (524+525) 

28 
              

zákonné a ostatné               
sociálne náklady (527+528) 

29 
              

z toho prísp. na stravovanie 30               
- dane a poplatky (53) 31         7     
- ostatné náklady (54) 32         910     
- odpisy, predaný majetok 33               
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a rezervy (55)               
z toho: odpisy nehmotného a               
hmotného inv. majetku (551) 

34 
              

: zostatková cena               
predaného nehmotného a hmotného               

investičného majetku (552) 

35 
              

Hospodársky výsledok (r.1-r.10) 36         -163     
*/ porovnanie skutočnosti k upravenému rozpočtu       
         
Vypracoval: Ing. Užíková       
Telefón: 052/7877722     Ing. Jozef Janiga  
Dátum: 13.2.2008     riaditeľ  
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Organizácia:   Horská záchranná služba Vysoké Tatry   Tabuľka č. 8  
       
       

Prehľad o kapitálových transferoch príspevkovým organizáciám  
za obdobie 2007  

       
     ( v tis. Sk)  

        % plnenia k  
  Schválený Upravený  Skutočnosť schválenému  
  rozpočet rozpočet  k resp.  
  2007 2007 31.12.2007 upravenému  

Ukazovateľ 

        rozpočtu  
a b 1 2 3 4  

Kód programu:  04A03            
Zostatok finančných prostriedkov 13 469 13 469 13 469 100,0 1/ 
vo fonde reprodukcie 

1 
         

Odpisy celkom 2 12 530 12 530 12 660 101,0  
Príspevky od iných subjektov 3          
Dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR) 4          
Prostriedky zo ŠR 5   1 498 1 498 100,0  
Ostatné zdroje 6   4 297 4 297 100,0 2/ 
             
Zdroje celkom 7 25 999 31 794 31 924 100,4  
             
Kapitálové výdavky celkom 8 12 977 9 098 8 868 97,5  
z r.8 - na realizáciu stavieb 9   803 796 99,1  
z r.8 - na ostatné výdavky 10 12 977 8 295 8 072 97,3  
             
úhrada straty z minulých rokov   0 0 4 305 x 3/ 
             
z r.8 - financované zo ŠR 11 0 1 498 1 498 100,0  
             
       
       
Vypracoval:  Ing. Užíková      
Telefón:       052/7877722   Schválil: Ing. Jozef Janiga  
Dátum:      14.2.2008           riaditeľ  
       
       
1/  Skutočný zostatok finančných prostriedkov na účte fondu reprodukcie k 1.1.2007 bol  
     vo výške 438 990,81 Sk.       
       
2/  Ostatné zdroje tvoria:       
   - nenávratný finančný príspevok v rámci projektu "Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej  
     horskej záchrannej služby" vo výške 4 262 131,- Sk     
   - finančné dary vo výške 35 252,41 Sk prevedené z rezervného fondu na obstaranie kapitálových  
     aktív       
       
3/  Zostatok straty za rok 2004 vo výške 4 305 585,47 Sk bol vysporiadaný v zmysle § 24, ods. 11,   
     písm. d/ zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z fondu reprodukcie. Zostatok  
     straty nebolo možné vysporiadaať podľa § 24, ods. 11, písm. b/ a c/ uvedeného zákona.  
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry       Tabuľka č.11  
          strana č. 1   

Prehľad 
o zdrojoch, druhoch a čerpaní mimorozpočtových prostriedkov za obdobie 2007 

             
             

    Zdroj Druh Mimorozpočtové prostriedky 
Polož- Podpo- mimorozpočtových mimorozpočtových  bežné výdavky kapitálové výdavky výdavky - spolu 

ka ložka prostriedkov prostriedkov % % % 

        
pridelené čerpané 

čerpania 
pridelené čerpané 

čerpania 
pridelené čerpané 

čerpania 

1. 633001 finančný dar nákup interiérového vybavenia 164 747,59 164 747,59 100,0       164 747,59 164 747,59 100,0 

    účel: interiérové vybavenie pre pre budovu riaditeľstva HZS                   

    budovu riaditeľstva HZS                     

                          

2. 713003 finančný dar nákup telekomunikačnej techniky       35 252,41 35 252,41 100,0 35 252,41 35 252,41 100,0 

    účel: interiérové vybavenie pre pre budovu riaditeľstva HZS                   

    budovu riaditeľstva HZS                     
                          
                          
                          
                          
                          

    Spolu               200 000,00 200 000,00 100,00 

*/ finančný dar vo výške 200 000,- Sk bol poskytnutý na základe darovacej zmluvy zo dňa 4.12.2006 a bol použitý v súlade so stanoveným účelom v roku 2007 
             
Vypracoval: Ing. Eva Užíková      Schválil:  Ing. Jozef Janiga  
Dátum: 13.2.2008      riaditeľ  
             
Poznámka: Vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, úrad civilnej ochrany, hlavný subjekt rozborovej činnosti 
                   odbor rozpočtu a financovania - súhrnne za rezort ministerstva za I. polrok a príslušný rok 
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Organizácia:  Horská záchranná služba Vysoké Tatry             Tabuľka č.13 

Prehľad 
o realizácii investičnej výstavby, 

vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie a združenej investičnej výstavby 
za príspevkové organizácie 

za rok 2007 
                     v tis. Sk 

Príspev- Por.     Termín Celkové rozpočtové Prestavané  Skutočnosť za Zostatok na čerpanie 

ková č. 
Názov a miesto 
investičnej akcie začatia/ukončenia náklady do 31.12. príslušný rok v nasledujúcich rokoch 

organi-       (mesiac, rok)         predchádzajúceho 

Náklady (rozpočet) na príslušný rok 

          

zácia       pôvod- náhrad- pôvodné upravené roka celkom zo ŠR celkom zo ŠR v % celkom zo ŠR 

        ný ný celkom  zo ŠR celkom  zo ŠR celkom zo ŠR schválené upravené schválené upravené     k uprav. ŠR (stĺ.3-stĺ.5-stĺ.11) (stĺ.4-stĺ.6-stĺ.12) 

          
v 

tis.Sk 
v 

 tis. Sk 
v  

tis. Sk 
v  

tis.Sk 
v     

tis. Sk 
v  

tis. Sk 
v      

tis. Sk 
v     

tis. Sk 
v  

    tis. Sk 
v     

tis. Sk 
v 

tis. Sk 
v   

tis. Sk (stĺ.12/stĺ.10) v tis. Sk v tis.Sk 

Poznámky 

a b c   d e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                */      

04A03 1. HZS Donovaly - garáže 01/2006 01/2006 2 095 0 4 425 0 105 0 0 0 0 0 0 0 x 4 320 4320   

        5/2008 12/2008                                 

                                          

                                          

                      
MV SR     2 095 0 4 425 0 105 0 0 0 0 0 0 0 x 4 320 4 320   
(prís.org.) 

_ Celkom 
                                    

Vysvetlivky:             x/ŠR - štátny rozpočet             */ v rámci skutočných nákladov  sú zahrnuté aj náklady na  
prípravnú a projektovú dokumentáciu uvedených stavieb 

               

Dátum: 11.2.2008                    

Vypracovali: Ing. Ballay, Ing. Užíková           Schválil: Ing. Jozef Janiga       

Telefón: 052/7877727 , 052/7877722          riaditeľ       

                      

Poznámka:                Vypracúva príspevková organizácia, ekonomický odbor sekcie ekonomiky MV SR súhrnne za príspevkové organizácie ministerstva - za príslušný rok    
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Organizácia: Horská záchranná služba Vysoké Tatry       Tabuľka č.14 
           

Prehľad o pohľadávkach zo škôd spôsobených na majetku štátu v správe organizácií Ministerstva vnútra SR za rok 2007 
           
          v tis. Sk 

Celková výška škôd evidovaných v Knihe škôd   z toho výška pohľadávok zo spôsobených škôd právne zabezpečených 
za rok 2007               

1 2=stĺ.(3+4) 3=stl.(5+7) 4 5 6 7 
Počet  Výška Počet Výška Určené k Určené Prevod Neuhradený D r u h       škody 

prípadov škôd prípadov škôd náhrade na odpis 
Uhradené 

pohľadávky zostatok 

Dopravné nehody zavinené   6 253 6 253 253   253   0 
Dopravné nehody nezavinené   5 71 2 40 40   40   0 
Materiálové prostriedky   9 112 9 112 112   90   22 
Peniaze   2 12       12       

Pokuty   1 7   2         2 

Spolu   23 455 17 407 405 12 383 0 24 
           
*/   2 prípady-rozhodnutie riaditeľa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu na základe návrhu škodovej komisie 
**/  1 prípad-podľa Rozhodnutia SFK Košice odvod finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny vo výške 6 134,- Sk a penále 937,- Sk 
           
           
Vypracovali: Ing. Užíková, Dupej      Schválil: Ing. Jozef Janiga  
telefón: 052/7877722      riaditeľ  
dátum: 13.2.2008          
           
Vysvetlivky - viď opačná strana tabuľky         
Poznámka:  vypracúva rozpočtová organizácia, príspevková organizácia,    
                    úrad legislatívy a právnych služieb - súhrnne za rezort za príslušný rok     
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OBLASTNÉ STREDISKÁ 
 
 

Zásahy Horskej záchrannej služby podľa oblastných stredísk 

činnosť 
oblastné stredisko 

 v
še

ob
ec

ný
 p

oh
yb

 

 tu
ri

st
ik

a 

 h
or

ol
ez

ec
tv

o 

 ly
žo

va
ni

e 

 sn
ow

bo
ar

di
ng

 

 fr
ee

ri
de

 

 sk
ia

lp
in

iz
m

us
 

 ja
sk

yn
ia

rs
tv

o 

 b
ic

yk
lo

va
ni

e 

 p
ar

ag
lid

in
g 

 v
ýk

on
 p

ov
ol

an
ia

 

 in
é 

 O
H

D
Z 

 S
po

lu
 

Vysoké Tatry 7 89 22 9 1   6   2   2 10 79 227 
Nízke Tatry 2 27   55 20 11 3   5     5 527 655 

Západné Tatry 2 43   4     2   4 1     51 107 
Malá Fatra 3 33   10 2   2       1 5 109 165 

Veľká Fatra 6 8   22 5       10 1 3 11 269 335 
Slovenský raj   32 3                   11 46 

Spolu  20 232 25 100 28 11 13 0 21 2 6 31 1046 1535 
 
 
 
 

Zásahy HZS v horských oblastiach podľa oblastných stredísk 

činnosť 
oblastné stredisko 
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Vysoké Tatry 7 89 22 9 1  6  2  2 10 148 
Nízke Tatry 2 27  55 20 11 3  5   5 128 

Západné Tatry 2 43  4   2  4 1   56 
Malá Fatra 3 33  10 2  2    1 5 56 

Veľká Fatra 6 8  22 5    10 1 3 11 66 
Slovenský raj  32 3          35 

Spolu 20 232 25 100 28 11 13 0 21 2 6 31 489 
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Štátna príslušnosť postihnutých 

Štát Počet % 
Slovenská republika 584  38,88 
Turecko 2 0,14 
Španielsko 2 0,14 
Česká republika 228 14,85 
Poľsko 304 19,80 
Rusko 28 1,82 
Ukrajina 92 5,99 
Litva 43 2,80 
Maďarsko 105 6,84 
Rumunsko 9 0,59 
Nemecko 29 1,89 
Belgicko 1 0,07 
Írsko 2 0,14 
Veľká Británia 15 0,09 
Francúzsko 3 0,21 
Holandsko 9 0,59 
Taliansko 1 0,07 
Estónsko 19 1,24 
Bielorusko 5  0,33 
Nezistené 54 3,52 
Celkom  1535  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


