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História horskej záchrany 

• 1873 – založený Uhorsko karpatský spolok 
(MKE). Na jeho prvom zasadaní bola 
prejednaná otázka horskej vodcovskej a 
záchrannej služby a jej prevencia 

 
• 1892 – vytvorená osobitá odbočka s názvom 

„Tatranská odbočka Uhorského karpatského 
spolku„. Táto si na seba zobrala povinnosť 
horskej vodcovskej a záchrannej služby 
v horách 

 
• 1913 – 28. decembra bola vytvorená Tatranská 

dobrovoľná záchranná komisia pri Uhorskom 
turistickom zväze. (bývalý MKE) 



História horskej záchrany 

• 1933 – vo Vysokých Tatrách sa vytvorila 
samostatná organizácia „Združenie pre 
záchrannú službu„ 
 

• 1937 – Združenie pre záchrannú službu bolo 
premenované na Spolok záchrannej služby vo 
Vysokých Tatrách 
 

• 1940 – vytvorenie Spolku Záchrannej služby 
Klubu slovenských turistov a lyžiarov 
 

• 1949 – v zmysle zákona č.187/49 Zb. zrušil 
svoju činnosť KSTL a vytvorila sa Tatranská 
horská služba pri dočasnej správnej komisii, 
neskôr Jednotnom národnom výbore so sídlom 
v Hornom Smokovci. 
 



História horskej záchrany 

• 1950 – vznik Horskej zdravotnej záchrannej 
služby v Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre 
 

• 1954 – vznik  profesionálnej a dobrovoľnej HS 
v Západných Tatrách - Roháče 
 

• 1955 - vznik okrsku na južnej strane Západných 
Tatier 
 

• 1956 – 20. augusta bola profesionálna 
Tatranská horská služba na území Západných a 
Vysokých Tatier pridelená Správe Tatranského 
národného parku 

 



História horskej záchrany 

• 1968 – 22. júna Horskú službu ČSSR (ktorej 
členom bola aj THS) prijali za riadneho člena 
medzinárodnej organizácie IKAR - CISA 
 

• 2000 - dňa 11. novembra bola Tatranská horská 
služba prijatá do medzinárodnej organizácie 
združujúcej horské záchranné systémy IKAR - 
CISA 
 

• 2002 –  dňa 10. júla Národná rada Slovenskej 
republiky schválila zákon 544/2002 Z.z. o 
Horskej záchrannej službe 
 

• 2003 – vznik Horskej záchrannej služby v 
pôsobnosti MV SR 

 



Vývoj leteckej záchrany 
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Stav pred rokom 2003 

• Tatranská horská služba ŠL TANAPu  
 (stredisko štátnej príspevkovej organizácie)  
 Vysoké, Západné Tatry a Pieniny 
• Horská služba na Slovensku  
 (občianske združenie)  
 Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, Západné 

Tatry 
• Dobrovoľný zbor Tatranskej horskej služby  
 (občianske združenie)   
 Vysoké Tatry 
• Letecká záchranná služba 
 (súkromná spoločnosť) 

 
 



Stav po roku 2003 

• Horská záchranná služba 
 (štátna rozpočtová organizácia)  
 Vysoké, Západné Tatry, Pieniny, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká 

Fatra, Slovenský raj, Západné Tatry, Babia hora a Pilsko 
 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
 základná záchranná zložka 
   
• základné zložky IZS    
   
• občianske združenie 
 

 



Organizácia horskej záchrany 

Horská záchranná služba 

VZZS Dobrovoľné  
združenia Zložky IZS 



Úlohy Horskej záchrannej služby 

• Záchranná činnosť 
• Preventívna činnosť 
• Školiaca činnosť 
• Činnosť v oblasti geohazardov 
• Monitoring 



Organizačná štruktúra HZS 
Riaditeľstvo 

Oblastné strediská Školiace stredisko Stredisko lavínovej prevencie 

Vysoké Tatry 

Slovenský raj Veľká Fatra 

Malá Fatra Nízke Tatry 

Západné Tatry Pozemná záchrana 

Lavíny 

Speleológia 

Letecká záchrana 

Kynológia 

Zdravoveda 



Pôsobnosť Horskej záchrannej služby 

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





Prevencia 
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Pátranie 
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Letecká záchrana 
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Speleologická záchrana 
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Transport 



Transport 
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Lavíny 
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Služobná kynológia 
 



Služobná kynológia 
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Služobná kynológia 
 



Školiace stredisko 
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Školiace stredisko 



Malý Ľadový štít 
9.2.2004 



Malý Ľadový štít 2603 m.n.m  Ľadový štít 2628 m.n.m 
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...ďakujem za pozornosť 

www.hzs.sk   www.laviny.sk   wap.hzs.sk   hzs@hzs.sk 

Tiesňové volanie: 18300 
HZS Riaditeľstvo, Horný Smokovec 52, Vysoké Tatry 

tel./fax: 052/7877711, 052/7877725 
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