
 

 

 
 

Horská záchranná služba 
Horný Smokovec 52 
e-mail: pravo@hzs.sk 

 
 
Návrh vecných a právnych skutočností k zverejnenej predbežnej informácii ohľadom zmeny zákona 
č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.  
 
 
Dňa 11.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe.  
  
Pripravovaným návrhom zákona sa má najmä: 

i. upraviť zoznam horských oblastí, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba, 
ii. majú sa posilniť oprávnenia príslušníkov Horskej záchrannej služby na skvalitnenie ich 

činností a zrýchlenie záchrannej akcie v horskom prostredí, 
iii. má sa zamedziť zneužívanie znaku Horskej záchrannej služby a samotného označenia „Horská 

záchranná služba" a 
iv. má sa rozšíriť okruh osôb, ktoré neuhrádzajú náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti 

alebo pátrania Horskej záchrannej služby, a to o osoby poberajúce starobný a invalidný 
dôchodok. 

 
 
Podľa nášho názoru v súčasnosti neexistuje žiadna objektívne zverejnená metodika, na základe ktorej 
sa stanovujú horské oblasti, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba. Ako otáznu vidíme 
opodstatnenosť v týchto horských oblastiach: 
 

1. Bukovské vrchy 

2. Javorníky 

3. Kysucká vrchovina 

4. Kysucké Beskydy 

5. Moravsko-sliezske Beskydy 

6. Stredné Beskydy 

7. Pieniny 

 
Dôvodmi vypustenia vyššie uvedených oblastí je najmä ich charakter ako oblastí, kde je nenáročný 
horský terén, rozsah návštevnosti, nízky počet zásahov zo strany Horskej záchrannej služby ako aj 
existencia dobrovoľných horských záchranárov združených v OZ, ktorí sú schopní a ochotní samostatne 
(aj bez HZS) vykonávať a zabezpečiť horskú záchranu. 
 
V predbežnej informácii sa hovorí o zamedzení zneužívania znaku a názvu Horskej záchrannej služby. 
Samotný zákon v §1 Predmet úpravy uvádza:„ Tento zákon ustanovuje zriadenie, postavenie a úlohy 
Horskej záchrannej služby (ďalej len „horská služba").  
Pod názvom Horská služba je registrovaná pôvodná celoslovenská dobrovoľnícka organizácia horských 
záchranárov, ktorá vykonáva horskú záchranu a s tým súvisiacu činnosť na území Slovenska už od roku 
1954.   Celoslovenská organizácia Horská služba so sídlom Dom Horskej služby Jasná, Demänovská 
dolina 83, 031 01 Liptovský Mikuláš, združuje 10 oblastných subjektov, samostatné právnické osoby 
pôsobiace v jednotlivých horských oblastiach a Klub seniorov, bez právnej subjektivity. Horská služba 



 

celoslovenská organizácia vlastní osvedčenie o zápise ochrannej známky na Úrade priemyselného 
vlastníctva číslo zápisu 230615.  
Horská služba si tvorila svoju identitu a dobré meno 70 rokov. Jej názov sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
Horskej služby ako subjektu spájaným najmä s dobrovoľníckou všeobecne prospešnou spoločenskou 
činnosťou.  
 
Už zákonom o Horskej záchrannej službe došlo k čiastočnému odňatiu identity Horskej služby. Máme 
zato, že užívanie znaku a názvu Horskej záchrannej služby sa netýka pojmu „Horská služba“, počas 
existencie ktorej vznikla Horská záchranná služba. Zákon sa vôbec nevysporiadal s postavením 
dobrovoľníkov pôsobiacich v Horskej službe ani s postavením Horskej služby ako strešnej organizácie 
dobrovoľných horských záchranárov. Dôležité je v tomto smere poukázať aj na historický kontext. 
V európskom prostredí vznikali dobrovoľné organizácie za účelom záchrany  v horskom prostredí 
s názvom Horská služba. Žiadny z európskych štátov tak drastickým spôsobom nevstupuje do identity 
Horskej služby. Tam, kde štát (napr. Francúzsko, Španielsko) má záujem tiež vykonávať záchranársku 
činnosť v horskom prostredí, robí tak štátnymi zložkami ktoré sú jednoznačne odlíšiteľné od Horskej 
služby, napr. prostredníctvom  polície, hasičov.  
 
Považujeme za veľmi dôležité zosúladiť právne úpravy horských záchranárov s obdobnou právnou 
úpravou hasičov vrátane hasičského záchranného zboru, ktorá spadá pod jeden gesčný rezort 
Ministerstva vnútra. Preto žiadame, aby novela zákona okrem už spomenutých vecí zahrňovala aj 
úpravu postavenia Horskej služby ako dobrovoľníckej organizácie na úseku bezpečnosti osôb 
v horských oblastiach vrátane zosúladenia právneho stavu spojeného s oprávnením Horskej služby 
zákonom stanoveným spôsobom udeľovať odbornú spôsobilosť  na výkon záchrannej činnosti pre 
dobrovoľných horských záchranárov, ktorí  takto získajú oprávnenie  na výkon záchrannej činnosti. Túto 
činnosť vykonávajú v horských oblastiach samostatne alebo spolu zo zamestnancami Horskej 
záchrannej služby pri nimi organizovanej záchrannej činnosti  a majú právo spolupodieľať sa na 
zabezpečovaní a plnení zákonom stanovených úloh.  
 
Pokiaľ ide o zrušenie spoplatnenia zásahov pre dôchodcov, považujeme spoplatnenie už vo svojej 
podstate  za celkom nesprávne a v rozpore s princípmi, na ktorých je historicky postavená horská 
záchranná služba na Slovensku. HZS je štátna rozpočtová organizácia, ktorá je platená z daní všetkých 
občanov a napriek tomu je potrebné, aby si záchranu štátnou zložkou hradil zachraňovaný, čo 
považujeme za chybné. Aplikáciou tohto postupu HZS sumárne vytvára ročný príjem okolo 150tis EUR 
do rozpočtu HZS, ktorých celkový rozpočet je niekoľko miliónov EUR. Z pohľadu HZS je tento príjem 
nepatrný, no z pohľadu zachraňovaného je suma, ktorú musí uhradiť za záchrannú akciu až 
ekonomicko-existenčne likvidačná. (Na centrálnom registri zmlúv je možné nájsť zmluvy o dohode 
o zrážkach, kde zraneným sťahujú po 20 či 50 EUR mesačne z výplat). Vzhľadom na uvedené, 
navrhujeme zrušiť spoplatnenie zásahov.   
 
 
V Bratislave dňa 23.05.2022 
Rastislav Medveď predseda Správnej rady Horská služba, o.z., 
Juraj Ružbarský  predseda Horská služba Čergov, o.z., 
Štefan Smrekovský predsedda  Horská služba Malá Fatra, o.z., 
František Mrázik predseda Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor 
Marko Popovič predseda Horská služba Pieninského národného parku, o.z.. 
 
Kontaktná osoba : Štefan Smrekovský  
mob. telefón 0905 320 498 
Email:   nacelnik@horskasluzba.com 
 
Na vedomie: MV SR 


