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Pre turistu štátna hranica neznamená koniec 
vychádzky, preto je dôležité, aby 

inštitúcie zodpovedné za zaistenie bezpečnostných podmie-
nok na jej oboch stranách spolupracovali pohotovo a účinne, 
pomáhajúc v situácii ohrozenia jeho zdravia alebo života. 
Cieľom kontroly vykonanej NIK PR a NKÚ SR bolo hodno-
tenie realizácie úloh subjektmi zodpovednými za zaistenie 
bezpečnostných podmienok v horách. Bolo tiež vykonané 
hodnotenie zásad vytyčovania a udržiavania turistických 
chodníkov a riešení umožňujúcich dozor nad lyžiarskymi te-
rénmi, platných na Slovensku a v Poľsku. 

Spolupráca v rámci tejto kontroly umožnila širší po-
hľad na bezpečnostné systémy turistiky a rekreácie v ho-
rách fungujúce v Poľsku a na Slovensku. Napriek rôznym 
organizačným riešeniam, odlišnému spôsobu financova-
nia, záchranné služby na oboch stranách fungujú rovna-
ko účinne a pohotovo, poskytujú turistom navštevujúcim 
spoločný priestor hôr pomoc v situácii ohrozenia. Zistenia 
kontroly, podložené výsledkami otvoreného internetového 
dotazníka realizovaného v obidvoch krajinách ukázali, že 
stále najzávažnejšie riziko horskej turistiky súvisí s vedomím  
a sprevádzajúcou ho prípravou na cestu do hôr. 

Práca NIK PR a NKÚ SR viedla k vypracovaniu spoloč-
ných odporúčaní, ktorých realizácia by mala umožniť zlep-
šenie bezpečnosti v horách, na oboch stranách hranice. Sú-
časná kontrola je už ďalšou etapou dlhoročnej spolupráce 
najvyšších kontrolných orgánov obidvoch krajín, ktorú vždy 
sprevádza veľmi dobrá atmosféra diskusie a výmeny skúse-
ností. Dúfam, že v budúcnosti podnikneme ďalšie spoločné 
kontrolné projekty, ktorých výsledky budú slúžiť na zlepše-
nie vykonávania verejných úloh v našich krajinách.

Krzysztof Kwiatkowski
predseda NIK PR

Spolupráca medzi najvyššími kontrolnými 
orgánmi Poľska a Slovenska, je 

už niekoľko rokov cestou, počas ktorej sa navzájom vymie-
ňajú skúsenosti a postrehy. Trvalé základy tejto spolupráce 
boli položené v minulosti počas vykonávania  viacerých pa-
ralelných kontrolných akcií. Bilaterálna spolupráca kontrol-
ných orgánov prispieva k účinnému využitiu verejných pro-
striedkov štátov. 

Na základe doterajších veľmi dobrých spoločných vý-
sledkov z predchádzajúcich kontrol sme spolu s NIK reali-
zovali paralelnú kontrolu, ktorej cieľom bolo zhodnotenie 
zaistenia úrovne bezpečnosti v horách jednotkami horskej 
záchrannej služby Slovenska (HZS) a Poľska (GOPR a TOPR).

Každému človeku, ktorý sa zdržiava v horských oblas-
tiach zároveň na Slovensku ako aj v Poľsku, musí byť v prípa-
de nehody poskytnutá náležitá pomoc.

Cieľom tejto kontroly bolo vypracovanie spoločných 
kontrolných záverov a odporúčaní , ktoré majú pomôcť prís-
lušným kompetentným orgánom a organizáciám tak na Slo-
vensku ako aj v Poľsku zlepšiť stav bezpečnosti v horách, naj-
mä v našom spoločnom horstve  - Vysokých Tatrách. Ďalším 
z cieľov kontrolnej akcie bolo poukázať na možnosti efektív-
neho a účinného  využitia verejných prostriedkov na horskú 
záchrannú službu.

Je potrebné zdôrazniť, že permanentná  spolupráca pri-
spieva k upevňovaniu pozícií oboch najvyšších kontrolných 
úradov v rámci Európskej únie, ale aj v rámci INTOSAI.

Teším sa na ďalšie pracovné a osobné stretnutia ako aj 
na stretnutia kontrolórov, ktoré otvárajú dvere na prípravu 
ďalších spoločných kontrolných projektov, ktoré sú v záujme 
oboch strán.

Ján Jasovský
predseda NKÚ SR
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„ Dôvodom kontroly bol nárast  
ohrozenia nehodami v horskom teréne  
a na lyžiarskych svahoch  
na POĽSKEJ aj na SLOVENSKEJ strane,  
ako aj záujmu o horskú turistiku a lyžovanie.
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V roku 2013 Najvyššia 
izba kon-

troly Poľskej republiky (NIK PR) a Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ 
SR) vykonali kontroly týkajúce sa realizá-
cie povinností subjektmi zodpovednými za 
dodržanie bezpečnostných podmienok v 
horách. Dôvodom tejto kontroly bol nárast 
ohrozenia nehodami v horskom teréne a na 
lyžiarskych svahoch na poľskej aj na sloven-
skej strane, ako aj záujmu o horskú turisti-
ku a lyžovanie. Obzvlášť dôležitou otázkou 
sú bezpečnostné podmienky osôb, ktoré sa 
zdržiavajú v horách, náležité značenie chod-
níkov, systém informácií o poveternostných 
podmienkach, infraštruktúra a podmienky 
na organizovanie pomoci a záchrany osôb, 
ktoré boli účastníkmi nehôd alebo sú vysta-
vené hrozbe straty života alebo zdravia.

Základom pre výkon  spoločnej  kontro-
ly  bola dohoda medzi predsedami NIK PR 
a NKÚ SR na stretnutí Vyšehradskej skupi-
ny, ktoré sa konalo v Maďarsku v dňoch 6.-
7. septembra 2012. Spolupráca nadobudla 
formu paralelných kontrol, vykonávaných 
najvyššími kontrolnými orgánmi samostat-
ne, v súlade so spoločne určeným predme-
tom týchto kontrol. NIK PR kontrolovala 
Ministerstvo vnútra Poľskej republiky (ďalej 
aj“ MV PR“ alebo „MSW“), Horskú dobro-
voľnícku záchrannú službu (GOPR - Hlavné 
predstavenstvo a dve regionálne skupiny: 
beskydskú a podhalanskú), Tatranskú dob-

rovoľnícku záchrannú službu (TOPR), Ba-
biogorský národný park (BgPN) a Tatranský 
národný park (TPN), ako aj Poľské lanové 
dráhy a. s. - v oblasti bezpečnosti organizo-
vaných lyžiarskych terénov. NKÚ SR kontro-
loval Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky (ďalej len „MV SR“) a Horskú záchrannú 
službu (ďalej aj „HZS“). Kontrola sa týkala 
rokov 2010 - 2012 a I. polroka 2013. Zároveň 
na internetových stránkach obidvoch naj-
vyšších kontrolných orgánov boli umiestne-
né všeobecne prístupné dotazníky, ktoré sa 
týkali otázok bezpečnosti turistiky a rekre-
ácie na horách, vďaka ktorým boli získané 
názory samotných turistov na stav horských 
chodníkov.

Cieľom kontroly NIK PR bolo hodno-
tenie zaistenia bezpečnosti osôb zdržiava-
júcich sa v horách za účelom turistiky a re-
kreácie, ako aj fungovanie systému horskej 
záchrannej služby a jej financovania. Cieľom 
kontroly NKÚ SR bolo zhodnotiť dodržiava-
nie všeobecne záväzných právnych predpi-
sov a interných noriem pri zabezpečovaní 
činnosti horskej záchrannej služby s osobit-
ným zreteľom na využívanie medzinárodnej 
spolupráce.

Výsledkom vykonaných kontrol boli 
dve osobitné správy, zverejnené obidvoma 
najvyššími kontrolnými orgánmi, ktoré boli 
základom pre vypracovanie tejto spoločnej 
správy obsahujúcej porovnanie prijatých rie-
šení a spoločné závery a odporúčania. 

> Úvod
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> Spoločné odporúčania

Horská turistika prospieva zdraviu osôb, ktoré ju praktizujú. Je to 
však forma aktivity, ktorá so sebou nesie aj riziko 

ohrozenia života a zdravia, ktoré sa nikdy nepodarí úplne eliminovať. Preto je potrebné re-
alizovať opatrenia smerujúce k minimalizácii následkov výskytu týchto rizík. Výsledky vyko-
naných kontrol ukazujú, že napriek výrazným rozdielom v spôsobe organizácie systému za-
istenia bezpečnostných podmienok v horách na oboch stranách Tatier, tieto fungujú správne 
a účinne. Podobne, ako je to vo väčšine európskych štátov, je významnou úlohou práca dob-
rovoľníkov, čo je spoločnou črtou oboch systémov horskej záchrannej služby. 

Napriek rozdielom v koncepciách horskej záchrannej služby prijatých v Poľsku a na Slo-
vensku, nie je možné konštatovať výhody ktoréhokoľvek riešenia. Informácie získané počas 
vykonaných kontrol však umožnili formulovať niekoľko základných odporúčaní, týkajúcich 
sa oblastí, ktoré boli v kontrolovaných subjektoch uznané za prioritné pre zlepšenie bezpeč-
nostných podmienok v horách.
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21 Propagáciu zásad bezpečnej horskej 
turistiky prostredníctvom vzdeláva-
cích aktivít.
Jednou zo základných úloh subjektov 

zodpovedajúcich za zabezpečenie bezpeč-
nostných podmienok v horách musí byť per-
manentne vykonávaná edukačná činnosť, 
ktorej rozsah a formy musia byť neustále 
rozvíjané za účelom prístupu k čo najväč-
šej možnej skupine potenciálnych turistov 
a lyžiarov. Výsledky kontroly ukazujú, že 
napriek vzdelávacej činnosti vykonávanej 
jednak subjektmi zodpovednými za bezpeč-
nosť v horách ako aj inými inštitúciami, hlav-
nou príčinou nehôd je neprimeraná odvaha 
a ľahkomyseľnosť osôb zdržiavajúcich sa  
v horách. Nevhodné správanie sa turistov 
bolo klasifikované ako najzávažnejšie riziko 
súvisiace s bezpečnosťou v horách. Uvede-
né bolo potvrdené aj účastníkmi Expertného 
panelu, ktoré NIK PR organizovala v decem-
bri 2013;

Ďalší vývoj spolupráce Poľska a Slo-
venska v horskej oblasti.

Pre zvýšenie účinnosti a efektívnosti 
činnosti zlepšenia bezpečnosti v horách je 
nevyhnutná úzka a trvalá spolupráca sub-
jektov zodpovedajúcich za jej zabezpečenie  
v obidvoch krajinách. Vývoju tejto vzájom-
nej spolupráce môže prispievať jej rozšírenie 
o iné, doteraz neangažované subjekty, kto-
rých účasť môže prispievať k zlepšeniu bez-
pečnostných podmienok v horách. Je to nes-
mierne dôležité vzhľadom na skutočnosť, že 
Tatry aj napriek spoločnej poľsko-slovenskej 
hranici, sú pre turistov iba jednou oblasťou. 
Takýto vývoj umožní zlepšenie bezpečnost-
ných podmienok v horách.

Nezávisle od vyššie uvedených odporúčaní, aj výsledky kontrol NIK PR a NKÚ SR obsa-
hujú podobné závery smerované k potrebe stanovenia zásad kontroly a určenia povinností 
zo strany správcov lyžiarskych terénov na úpravu a údržbu turistických chodníkov.

Tak ako v Poľsku, aj na Slovensku chýbajú predpisy oprávňujúce kontrolu spôsobu zais-
tenia bezpečnostných podmienok na lyžiarskych svahoch. Kontroly NIK PR a NKÚ SR pou-
kázali na absenciu subjektov koordinujúcich značenie a údržbu horských chodníkov, čo má 
negatívny dopad na ich stav a kvalitu. Turistické chodníky sú základným prvkom cestovného 
ruchu v horách a ich údržba je teda nesmierne dôležitá pre bezpečnosť turistov v horách. Vy-
konané kontroly a informácie získané od nekontrolovaných subjektov však ukazujú, že stav 
horských chodníkov nie je vždy dobrý. Uvedené vyplýva aj zo skutočností, že v Poľsku a aj na 
Slovensku chýba inštitúcia zodpovedná za údržbu turistických chodníkov.

NIK PR a NKÚ SR spoločne odporúčajú:

Závery a odporúčania 

z kontrol vykonaných 

na oboch stranách 

hranice sú obsiahnuté 

vo výsledných 

správach 

NKÚ SR a NIK PR.

> spoločné odporúčania
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§

2.1

> Výsledky kontroly

V Poľsku patrí zabezpečenie 
bez pečnostných pod- 

  mienok osôb zdržiavajúcich sa v horách do 
kompetencie ministra príslušného pre vnú-
torné záležitosti, orgánov jednotiek územ-
nej samosprávy, na území ktorých sa vyko-
náva horská záchranná služba, riaditeľstiev 
národných parkov a chránených krajinných 
oblastí nachádzajúcich sa v horskej oblasti, 
a taktiež fyzických osôb, právnických osôb 
a organizačných jednotiek bez právnej sub-
jektivity, ktoré v horách vykonávajú organi-
zovanú činnosť v oblasti športu, rekreácie 
alebo turistiky. Úlohy v oblasti horskej zá-
chrannej služby realizujú aj neverejné sub-
jekty (GOPR a TOPR), ktorých ministertvo 
vnútra PR oprávňuje na ich vykonávanie. 
Ministerstvo vnútra PR vykonáva dozor nad 
horskou záchrannou službou, v rámci kto-
rého môže požiadať o sprístupnenie doku-
mentov a poskytnutie písomných vyjadrení 
týkajúcich sa činnosti súvisiacej s vykonáva-
ním horskej záchrannej služby a tiež realizo-
vať kontrolu v oblasti správnosti realizácie 

úloh horskej záchrannej služby a používania 
prostriedkov na ich vykonávanie, ktoré im 
odovzdal.

Náklady na záchrannú službu znáša 
štát (ministerstvo vnútra PR, národné par-
ky a jednotky územnej samosprávy) ako aj 
záchranné organizácie (vlastné finančné 
prostriedky a prostriedky získané od spon-
zorov). Ministerstvo vnútra PR a národné 
parky, ktoré vyberajú vstupné poplatky, sú 
zákonne povinné odovzdať prostriedky sub-
jektom vykonávajúcim horskú záchrannú 
službu. Poskytnutie finančných prostriedkov 
jednotkami územnej samosprávy a sponzor-
mi je závislé od aktivít združení, ktoré pod-
nikajú za účelom ich získania a finančných 
možností týchto subjektov. Turisti nehradia 
náklady na poskytovanú pomoc v horách  
a to bez ohľadu na opodstatnenosť privo-
lania pomoci, ako aj zodpovednosť za spô-
sobenie ohrozenia. Platia však poplatky za 
vstup do vybraných národných parkov, kto-
rých časť (15 %) sa odovzdáva subjektom 
vykonávajúcim horskú záchrannú službu.

>> Legislatíva
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§
Na Slovensku je ústred-

ným or-
gánom systému ochrany obyvateľstva MV 
SR, v rámci ktorého príslušný útvar realizu-
je úlohy týkajúce sa ochrany obyvateľstva  
a spolupráce s orgánmi štátnej moci a obca-
mi v tejto oblasti. Tento útvar spolupracu-
je tiež s verejnými a právnymi inštitúciami  
a združeniami pôsobiacimi pre ochranu oby-
vateľstva a humanitárnu pomoc. Záchrannú 
činnosť v horských oblastiach vykonáva Hor-

ská záchranná služba, ktorá je rozpočtovou 
organizáciou. MV SR riadi HZS. Akékoľvek 
zmeny vo vnútornej štruktúre HZS si teda 
vyžadujú súhlas ministra vnútra, ktorý tiež 
menuje a odvoláva jej riaditeľa.

Činnosť HZS je financovaná zo štátneho 
rozpočtu, pričom osoba, ktorá sa zdržiava  
v horách je povinná uhradiť náklady súvisia-
ce s jej hľadaním alebo poskytnutím zdravot-
nej pomoci. Výnimkou sú neplnoleté osoby  
a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne 
úkony. Záväzok úhrady nákladov vzniká aj  
v prípade nájdenia osoby bez známok života. 
V Koncepcii záchrany v horských oblastiach 
s výhľadom do roku 2015 sa predpokladá 
nutnosť zmeny týchto predpisov tak, aby 
náklady na akciu v prípade nájdenia hľadanej 
osoby bez známok života, boli hradené z ve-
rejných prostriedkov.

Činnosť HZS je financovaná 

zo štátneho rozpočtu, 

pričom osoba, 

ktorá sa zdržiava v horách 

je povinná uhradiť náklady 

súvisiace s jej hľadaním 

alebo poskytnutím zdravotnej pomoci.

>> výsledky kontroly
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>

>

>

>

>

2.2

Poľský systém horskej záchrannej 
služby sa v značnej miere 

zakladá na práci dobrovoľníkov. Podľa sta-
vu k 30. 06. 2013 ich počet v TOPR narástol  
o 56,1 % v porovnaní s rokom 2010 a v GOPR 
nepatrne klesol o 2,3 %. 

Získané údaje, týkajúce sa cestovného 
ruchu, neprezentujú reálne hodnoty, ale po-
ukazujú na permanentný rast záujmu o hor-
skú turistiku.  

Celková dĺžka  
turistických chodníkov,  
ktoré zabezpečuje GOPR a TOPR  
je 9 240 km

V roku 2012 zahynulo  
v poľských horách 66 osôb

Horská oblasť  
zabezpečovaná GOPR a TOPR  
predstavuje 25 513 km

>> Horská turistika

V roku 2013 vykonali  
GOPR a TOPR spolu  
1 997 záchranných akcií  
a v roku 2012 to bolo 2 329

Tatranský národný park  
navštevuje ročne  
viac ako 2,2 miliónov osôb

V roku 2012 cestovný ruch narástol  
o 12,4 % v TPN, ako aj o 14,5 % v BgPN 
oproti predchádzajúcemu roku.

V priebehu kontroly vzrástol počet smr-
teľných obeti v horách zo 44 v roku 2010 na 
66 v roku 2012. Z údajov získaných už po 
ukončení kontroly však vyplýva, že v roku 
2013 počet smrteľných obeti v horách klesol 
na 58.
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>

>>

>

>

>> horská turistika

Slovenský systém horskej 
záchrannej služ-

by sa v značnej miere zakladá na práci dob-
rovoľníkov. Podľa stavu k 30. 06. 2013 ich 
počet v HZS narástol oproti roku 2010 o viac 
ako 140 %.

Údaje týkajúce sa cestovného ruchu sú 
orientačné, nakoľko vstupy do národných 
parkov neboli spoplatnené. V roku 2012 
vzrástol oproti roku 2010 počet osôb nav-
števujúcich Národný park Nízke Tatry (o 21 
%), Národný park Veľká Fatra (o 7,4 %) a Ná-

Celková dĺžka  
turistických chodníkov  

v pôsobnosti HZS  
je 2 355 km

Horský terén  
zabezpečovaný HZS  

predstavuje 4 003,3 km2  
(z toho 2 133,38 km2  

tvoria Tatry)

Návštevnosť národných parkov na Slovensku:
Tatranský národný park: 8 tisíc osôb denne

Národný park Malá Fatra: 2,3 tisíc osôb denne
Pieninský národný park: 111,5 tisíc osôb v sezóne

Národný park Nízke Tatry: 536 tisíc osôb ročne
Národný park Veľká Fatra: 58 tisíc osôb ročne

Národný park Slovenský Raj: 386,7 tisíc osôb ročne

HZS vykonala v roku 2013  
spolu 647 záchranných akcií  

a v roku 2012 to bolo  
716 záchranných akcií

V roku 2012 zahynulo  
v slovenských horách  

19 osôb

rodný park Slovenský raj (o 18 %) a taktiež 
počet turistov navštevujúcich jaskyne spolu  
o 7,5 % – z 350,7 tisíc osôb v roku 2010 na 
377,1 tisíc osôb v roku 2012. Podľa údajov zís-
kaných zo Štátnej ochrany prírody SR, oproti 
roku 2010 klesol počet osôb navštevujúcich 
Tatranský a Pieninský národný park, pričom  
v roku 2013 bol počet návštevníkov TANAP- u 
väčší ako v roku 2010.

Na Slovensku klesol počet smrteľných 
nehôd v kontrolovanom období o viac ako 
36 %. 
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2.3

POČET ZÁCHRANÁROV

Podľa stavu k 30. 06. 2013 vykonávalo horskú záchrannú službu v Poľsku 1 795 osôb, v tom:
	135 záchranárov na trvalý pracovný úväzok
	1445 dobrovoľníkov
	215 uchádzačov na záchranárov

ZÁCHRANNÉ STANICE

	GOPR [Horská dobrovoľnícka záchranná služba]: 54 záchranných staníc a 51 záchranných stanovíšť
	TOPR [Tatranská dobrovoľnícka záchranná služba]: 8 záchranných staníc 

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

	GOPR [Horská dobrovoľnícka záchranná služba]: spolu 145 vozidiel, v tom 32 terénnych automobilov,  
19 osobných automobilov, 47 štvorkolesových vozidiel TRX a 47 snežných skútrov

	TOPR [Tatranská dobrovoľnícka záchranná služba]: 31 dopravných prostriedkov, v tom 1 vrtuľník,  
6 terénnych automobilov, 7 osobných automobilov, 3 štvorkolesové vozidlá TRX,  
13 snežných skútrov a 1 pontón

POČET ZÁCHRANNÝCH ČINNOSTÍ

	2010 – 2 280
	2011 – 2 563
	2012 – 2 329
	2013 – 1 997 (914 v 1. polroku)

POČET SMRTEĽNÝCH OBETÍ

	2010 – 44
	2011 – 46
	2012 – 66
	2013 – 58 (33 v 1. polroku)

>> Majetok a záchranné činnosti v horskom teréne

Výsledky kontroly ukazujú, že napriek tomu, že subjekty vykonávajúce horskú 
záchrannú službu nestanovili limity zamestnania a zoznam zariadení 

nevyhnutných pre správnu realizáciu zverených úloh, umožňoval tak v GOPR ako aj TOPR 
vykonávanie záchranných akcií. Počet smrteľných nehôd v Poľsku v roku 2012 predstavoval 
2,8 % zo všetkých zásahov.

V kontrolovanom období sa znížil počet realizovaných záchranných činností. Na druhej 
strane však vzrástol počet činnosti realizovaných s použitím vrtuľníka. V roku 2012 bol vo 
viac než 10 % záchranných činností realizovaných GOPR použitý vrtuľník (napriek tomu, že 
GOPR nemá vlastný vrtuľník). V predchádzajúcom období bol napríklad pred dvomi rokmi 
použitý vrtuľník iba v 4 % záchranných činností realizovaných GOPR. Nárast počtu činností  
s použitím vrtuľníka svedčí o dobrej spolupráci s TOPR a Leteckou záchrannou službou.  
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POČET ZÁCHRANÁROV

Podľa stavu k 30. 06. 2013 vykonávalo horskú záchrannú službu na Slovensku 326 osôb, v tom:
	102 záchranárov na trvalý pracovný úväzok
	224 dobrovoľníkov

ZÁCHRANNÉ STANICE

	9 stredísk, v tom 6 stredísk fungujúcich v horách a 3 špecializované strediská  
(školiace, lavínovej prevencie, operačné stredisko tiesňového volania) 

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

	42 automobilov
	34 motocyklov
	16 dopravných vozíkov

POČET ZÁCHRANNÝCH ČINNOSTÍ

	2010 – 543
	2011 – 588
	2012 – 716
	2013 – 647 (205 v I. polroku)

POČET SMRTEĽNÝCH OBETÍ

	2010 – 30
	2011 – 28
	2012 – 19
	2013 – 21 (16 v I. polroku)

Požadovaný počet dopravných prostriedkov pre HZS stanovuje normatív 
MV SR týkajúci sa osobnej výbavy záchranárov a záchranár-

skych materiálov. Výsledky kontroly ukazujú, že napriek malým odlišnostiam od stano-
vených limitov, počet a druh zariadení umožňoval HZS vykonávanie záchranných akcií.

Na Slovensku vzrástol v kontrolovanom období počet záchranných činností (v roku 
2012 o viac ako 32 % oproti roku 2010). V tom istom období sa počet smrteľných obetí znížil  
o viac ako 36 %, avšak vzrástol počet nehôd v nižších horských pásmach, ktoré nepatria me-
dzi oblasti pôsobenia HZS.

Hlavnou príčinou nehôd v horách tak v Poľsku, ako aj na Slovensku, je nezodpovednosť 
turistov, ktorá sa prejavuje nevhodným správaním v horskom teréne. Potvrdzujú to aj výsled-
ky dotazníkov realizovaných medzi turistami, ktoré sú uvedené v bode 2.9 tejto spoločnej 
správy.

>> majetok a záchranné činnosti v horskom teréne
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>> Bezpečnosť na lyžiarskych svahoch

V Poľskej republike sa usta-
novenia zákona, 

týkajúce sa bezpečnosti, rozlišujú medzi 
horskou záchrannou službou a organizova-
ním pomoci osobám, ktoré utrpeli nehodu 
na organizovaných lyžiarskych terénoch. 
Takéto rozlíšenie znamená, že štát nefinan-
cuje lyžiarsku záchrannú službu. Správca 
organizovaného lyžiarskeho terénu orga-
nizuje a financuje záchranné činnosti vyko-
návané v rámci lyžiarskej záchrannej služby 
v teréne, ktorý spravuje. Môže prostredníc-
tvom zmluvy zveriť vykonávanie lyžiarskej 
záchrannej služby subjektu oprávnenému 
na vykonávanie horskej záchrannej služby, 
alebo inej osobe s oprávneniami na vykoná-
vanie lyžiarskej záchrannej služby. Je však 

Počet záchranných 
činností realizovaných 
GOPR a TOPR  
na lyžiarskych  
terénoch

Zdroj:  
Údaje z kontroly NIK PR

skych terénoch, ale iba v presne určených 
prípadoch. Posudky sa vydávajú na žiadosť 
správcu organizovaného lyžiarskeho teré-
nu a odporúčania iba v prípade zistenia mi-
moriadnych ohrození, a teda takých, ktoré 
nesúvisia s bežným fungovaním lyžiarskych 
stredísk. Je potrebné zároveň zdôrazniť, 
že tieto subjekty nie sú oprávnené vstúpiť  
a kontrolovať lyžiarske terény.

Z údajov, ktoré má MV PR nie je možné 
jednoznačne určiť počet organizovaných ly-
žiarskych terénov v Poľsku.

Napriek tomu, že sa celkový počet zá-
sahov GOPR a TOPR na lyžiarskych svahoch 
znížil v roku 2010 z 6 253 na 5 322 v roku 
2012, vyplývalo  to predovšetkým zo zní-
ženia počtu zabezpečovaných lyžiarskych 
terénov týmito združeniami zo 128 v roku 
2010 na 98 v roku 2012. V súčasnosti nie je 
však možné zistiť celkové údaje týkajúce sa 
nehodovosti na lyžiarskych terénoch, preto-
že (napriek zákonnej povinnosti) správcovia 
organizovaných lyžiarskych terénov neodo-
vzdávajú subjektom vykonávajúcim horskú 
záchrannú službu údaje týkajúce sa počtu 
nehôd a druhu utrpených úrazov. Na druhej 
strane, štatistky týkajúce sa počtu zásahov  
a napomenutí polície ukazujú, že v kontrolo-
vanom období významne vzrástlo ohrozenie 
na lyžiarskych svahoch. V roku 2012 na ly-
žiarskych svahoch nachádzajúcich sa v Malo-
poľskom vojvodstve polícia poučila lyžiarov 
viac ako 1 700 krát a zasahovala viac ako 100 
krát. V roku 2010 bol počet napomenutí nižší 
o takmer 1 000 a počet zásahov o viac ako 
30. V I. polroku 2013 polícia vykonala celkom 
64 zásahov v organizovaných lyžiarskych te-
rénoch Malopoľského vojvodstva, udeľujúc  
1 800 napomenutí osobám využívajúcim 
svah. Väčšina napomenutí súvisela s nedo-
držiavaním zásad bezpečnosti stanovených 
Medzinárodnou lyžiarskou federáciou.

Graf č. 1

potrebné zdôrazniť, že napriek mnohým po-
vinnostiam, ktoré podľa zákona musí spĺňať 
správca organizovaného lyžiarskeho terénu, 
nemá právne možnosti kontroly ich realizá-
cie a možnosti postihovania subjektov, kto-
ré ich nedodržiavajú. Subjekty vykonáva-
júce lyžiarsku záchrannú službu môžu síce 
vydávať posudky a odporúčania týkajúce 
sa bezpečnosti na organizovaných lyžiar-
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>> Bezpečnosť na lyžiarskych svahoch

Aj na Slovensku m a j ú 
povin-

nosť zabezpečiť lyžiarske trasy správcovia 
týchto terénov. Rýchly rozvoj lyžiarskych 
stredísk po roku 2000 mal za následok pro-
fesionálnejšie poskytovanie záchranných 
služieb a zlepšenie stavu bezpečnosti, ale 
aj veľa negatívnych javov. Napriek lepšej 
pripravenosti lyžiarskych svahov, väčšiemu 
prevádzkovému výkonu lanoviek a lepšej 
výbave samotných lyžiarov sa výrazne zvýši-
la nehodovosť na lyžiarskych svahoch. NKÚ 
SR zistil, že 12 % všetkých nehôd sa týka 
úrazov hlavy, ktoré majú zvyčajne závažné 
následky. Pre zníženie počtu úrazov hlavy je 
potrebné zaviesť povinnosť nosenia ochran-
nej prilby lyžiarmi, najmä deťmi a mládežou 
do 15. roku života.

Správca lyžiarskeho terénu je povin-
ný v prípadoch nevyhnutnosti poskytnutia 
pomoci okamžite a bezplatne prepraviť 
záchranárov HZS a iných záchranných slu-
žieb, ako aj poškodené osoby. HZS zaisťuje 
bezpečnosť v 10 (5,62 %) lyžiarskych stre-
diskách. V ostatných 178 strediskách sa 
bezpečnosťou lyžiarskych tratí zaoberajú 

združenia, právnické osoby, fyzické osoby, 
v tom aj zamestnanci týchto stredísk. Podľa 
NKÚ SR, stanovené povinnosti týkajúce sa 
odborných spôsobilostí oprávňujúcich k po-
skytovaniu pomoci, nie sú dostatočné.

Dozor nad realizáciou povinností zais-
tenia bezpečnosti v lyžiarskych strediskách 
realizuje príslušný okresný úrad a v obme-
dzenej miere aj HZS, pričom zamestnanci 
úradu nemajú nevyhnutné schopnosti, pro-
striedky a výbavu na skutočné vykonávanie 
dozoru. Výsledky kontroly NKÚ SR ukazujú, 
že na Slovensku, podobne ako v Poľsku, je 
dozor nad realizáciou povinností správcov 
lyžiarskych tratí nedostatočný.

Počet  
záchranných činností 

realizovaných HZS  
na lyžiarskych terénoch

Zdroj:  
Údaje z kontroly NKÚ SR

Graf č. 2

>> bezpečnosť na lyžiarskych svahoch
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2.5

Bezpečnostné systémy v horách v Poľsku a na Slovensku sa navzájom 
výrazne líšia, najmä v oblasti organizovania záchranných 

služieb a zodpovednosti za náklady na záchrannú akciu, avšak základné úlohy vykonávané 
záchrannými službami v Poľsku a na Slovensku sú obdobné. Ich hlavným cieľom je vykoná-
vanie záchranných akcií. Záchranné služby sa taktiež zaoberajú školením horských záchra-
nárov a dobrovoľníkov, vykonávaním vzdelávacej činnosti v oblasti bezpečnosti v horách  
a sprístupňovaním informácií o poveternostných podmienkach a lavínových hláseniach. Zá-
roveň však GOPR, TOPR a HZS vykonávajú aj iné služby, ktoré nie sú financované zo štátne-
ho rozpočtu. Spočívajú predovšetkým na zabezpečovaní lyžiarskych tratí a podujatí organi-
zovaných v horských oblastiach.

V obidvoch krajinách platia obmedzenia v prístupe do hôr. Každý rok, v období od  
1. novembra do 15. júna sú v slovenských Tatrách a Pieninách, z dôvodu ochrany prírody  
a bezpečnosti turistov, uzatvorené chodníky ponad hornú hranicu lesa a horských chát. V zim-
nom období sú však pre turistov sprístupnené chodníky, ktoré vedú k všetkým vysokohorským 
chatám, okrem Chaty pod Rysmi. Na poľskej strane Tatier, v Tatranskom národnom parku sa  
v období od 1. apríla do 30. novembra zatvárajú na noc všetky turistické, cyklistické chodníky  
a lyžiarske trate (zákaz sa netýka nočných edukačných vychádzok). Vybrané úseky chodníkov 
sú však dočasne uzatvárané vzhľadom na ochranu prírody alebo bezpečnosť turistov.

Zároveň v Poľsku ako aj na Slovensku verejné orgány vykonávajú činnosti za účelom za-
bezpečenia riadneho výkonu záchranných činností. 

>> Koncepcie záchranných systémov  
v Poľsku a na Slovensku
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>> Koncepcie záchranných systémov  
v Poľsku a na Slovensku

Podľa stratégie „Efektívny štát 
2020”, prijatej vo februári 

2013 v Poľskej republike, sa predpokladá, 
že budú vypracované viacročné Programy 
záchrannej služby a ochrany obyvateľstva, 
ktoré každoročne zaručia v štátnom rozpoč-
te finančné prostriedky na realizáciu zák-
ladných záchranných a humanitárnych úloh  
v oblasti fungovania ochrany obyvateľstva  
a pre financovanie technického rozvoja spo-
ločenských záchranárskych organizácií so 
zohľadnením ich údržby, v tom financovanie 
fungovania záchranného vrtuľníka TOPR. 
V marci 2013 minister vnútra PR schvá-
lil program údržby záchranného vrtuľníka  
v rokoch 2013-2017, ktorého cieľom je za-
bezpečenie plynulého financovania fungo-
vania záchranného vrtuľníka Sokół a taktiež 
možnosti využitia existujúcich zásob (sú-
čiastok, podskupín a pod.) vrtuľníkov, ktoré 
sú k dispozícii u iných subjektoch. Program 
predpokladá spoluprácu ministerstva vnútra 
s TOPR v oblasti zabezpečenia náhradných 
dielov pre vrtuľník v prípade jeho poruchy  
a potreby ich výmeny v rámci požadovaných 
prehliadok. 

>> koncepcie záchranných systémov v Poľsku a na Slovensku

MV SR vypracovalo v roku 2011 
„Koncepciu záchrany v 

horských oblastiach s výhľadom do roku 
2015.” Cieľom koncepcie bolo skrátenie 
času odbornej prípravy záchranárov, zvý-
šenie kvality podniknutých úloh (zásahov)  
a zvýšenie bezpečnosti záchranárov zúčast-
ňujúcich sa akcií. Predpokladá sa vytvorenie 
lepších podmienok poskytovania pomoci 
poškodeným v horách, zvýšenie úrovne in-
formácií o poveternostných podmienkach 
pre turistov, zvýšenie bezpečnosti a kvality 
lyžiarskych tratí, zvýšenie bezpečnosti tu-
ristických chodníkov a údržby technických 
zariadení. Za účelom zlepšenia fungovania 
záchrany v horách bolo v koncepcii prijatých 
9 úloh nevyhnutných na realizáciu, z kto-
rých 2 boli zrealizované v predpokladanom 
termíne1, 3 boli v priebehu kontroly NKÚ SR 
realizované2 a 2 návrhy neboli zrealizova-
né3. Jeden návrh má byť zrealizovaný v roku 
20144 a ďalší bol zrealizovaný čiastočne5. 

1  Analýza stavu zamestnania záchranárov a pomocných pracovníkov HZS a aktualizácia noriem individuálnej výbavy zá-
chranárov, záchranárskych materiálov, technických zariadení a dopravných prostriedkov.

2  Navrhnutie, v súlade s výsledkami analýzy stavu zamestnania, zvýšenia alebo zníženia pracovných úväzkov v HZS; stano-
venie jednoznačných kritérií hodnotení psovodov a psov, ktoré sú k dispozícii HZS a spracovanie zásad získavania záchra-
nárskych psov, a taktiež zabezpečenie ich výživy; zabezpečenie nákupu individuálnej výbavy pre záchranárov, záchranár-
skych materiálov, technických zariadení a dopravných prostriedkov na základe aktualizovaných noriem.

3  Zabezpečenie zvýšenia kvality záchranných činností v lyžiarskych strediskách; iniciovanie rokovaní na úrovni tajomníkov 
príslušných ministerstiev a ponúknutie právnych riešení za účelom zlepšenia značenia turistických chodníkov.

4  Vytvorenie pozície vnútornej kontroly v HZS, ktorej úlohou by bola kontrola a hodnotenie činností z hľadiska zaistenia 
väčšej bezpečnosti v horách.

5  Dobudovanie a rozšírenie funkcionality Integrovaného záchranného systému, vytvorenie komplexných nástrojov umož-
ňujúcich aktualizáciu existujúcich mapových podkladov, vybudovanie informačných kanálov systému pre prenos údajov, 
nahradenie siete analógového spojenia digitálnou sieťou.
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„
2.6

V júli roku 2013 bolo medzi GOPR, TOPR, HZS, 
Asociáciou horských záchranárov  
a Českou horskou službou podpísané  

MEMORANDUM o spoločnej činnosti.
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HZS, GOPR a TOPR počas vykonáva-
ných záchranných akcií často na-

vzájom spolupracujú. V rokoch 2010-2013 
tieto subjekty vykonali niekoľko desiatok 
spoločných záchranných akcií, v priebehu 
ktorých platila zásada, že záchrannú akciu 
viedol vedúci akcie tej jednotky, na území 
ktorej bol zásah realizovaný. Zásady spo-
lupráce boli stanovené v zmluvách a doho-
dách uzatvorených medzi týmito organizá-
ciami. TOPR a HZS uzatvorili v roku 2004 
zmluvu na dobu neurčitú, upravujúcu pod-
mienky spolupráce pri vykonávaní záchran-
ných akcií a preventívnych opatrení, ako aj 
spoločných cvičení. V tom istom roku bola 
podobná zmluva podpísaná s Beskydskou 
skupinou GOPR a o rok neskôr HZS a GOPR 
podpísali vyhlásenie o spoločnom záme-
re(Intenčný list), v ktorom deklarovali vôľu 
spolupráce a vzájomnú pomoc pri záchran-
ných akciách a realizovaných školeniach,  
a taktiež vzájomnú technickú pomoc v prí-
pade potreby. Výsledky kontroly potvrdzujú, 
že ustanovenia týchto zmlúv sú realizované 
a majú pozitívny vplyv na účinnosť a pohoto-
vosť vykonávaných akcií. V roku 2010 viedla 
spolupráca HZS a TOPR k vzniku projektu 
Geografického informačného systému hor-
skej záchrany, ktorý predstavuje prvú etapu 
programu cezhraničnej spolupráce Poľska 
a Slovenska v rokoch 2007-2012. Ďalšia re-
alizácia projektu nebola v súvislosti s nedo-
statkom rozpočtových prostriedkov doteraz 
uskutočnená.

Subjekty, ktoré vykonávajú horskú zá-
chrannú službu, spolupracovali efektívne 
počas záchrannej činnosti okrem iného aj 
s políciou, hasičským zborom, pohranič-
nou strážou, Leteckou záchrannou službou 
a riaditeľstvami národných parkov a chrá-
nených krajinných oblastí. Táto spolupráca 
spočívala vo vzájomnej pomoci počas vy-
konávania záchranných akcií a pri odovzdá-

>> Spolupráca v oblasti zaistenia bezpečnosti v horách

vaní informácií, ktoré majú vplyv na poho-
tové a účinné vykonávanie záchranných  
a pátracích akcií.

Zároveň GOPR, TOPR, ako aj HZS spo-
lupracovali s medzinárodnými organizácia-
mi zaoberajúcimi sa horskou záchrannou 
službou a so subjektmi vykonávajúcimi zá-
chranné činnosti na území iných štátov. Táto 
spolupráca spočívala, okrem iného, v spo-
ločnom vykonávaní záchranných akcií, a aj 
vo výmene názorov a skúseností za účelom 
zvýšenia kvality horskej záchrannej služby.

HZS, GOPR a TOPR ako aj talianska 
Guardia di Finanza so sídlom v Ríme pod-
písali v decembri roku 2008 zmluvu o spo-
lupráci za účelom zvýšenia kvalifikácií, 
spoločného vykonávania školení a prác na 
koncepciách súvisiacich s problematikou 
záchrannej služby, vysokohorskej turistiky 
a skiapinizmu.

V júli roku 2013 bolo medzi GOPR, 
TOPR, HZS, Asociáciou horských záchra-
nárov a Českou horskou službou podpí-
sané Memorandum o spoločnej činnosti,  
v ktorom sa jeho signatári zaviazali, okrem 
iného, k aktívnemu hľadaniu najvhodnej-
ších spôsobov spolupráce ako aj propagácie  
a realizácie činností súvisiacich so zvyšova-
ním kvality horskej záchrannej služby. Táto 
spolupráca spočíva aj vo vzájomnej pomoci 
počas vykonávania náročných záchranných 
akcií, záchranných alebo pátracích expedí-
cií, spoločných cvičení a školení, ako aj vo 
výmene skúseností a informácií o ohroze-
niach.

GOPR, TOPR a HZS sú členmi IKAR-CISA, 
medzinárodného združenia spolupracujú-
ceho s organizáciami horskej záchrannej 
služby, pôsobiacimi v desiatkach štátov sve-
ta. Cieľom IKAR-CISA je výmena poznatkov 
a skúseností ohľadom horskej záchrannej 
služby. Výsledkom práce združenia sú aj od-
porúčania týkajúce sa záchranných aktivít. 

>> spolupráca v oblasti zaistenia bezpečnosti v horách
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>> Finančné hospodárstvo

GOPR…a…TOPR sú zväzmi, 
ktoré vyko-

návajú záchranné úlohy na základe zmluvy 
uzatvorenej s ministrom vnútra PR. Hlavným 
zdrojom financovania horskej záchrannej 
služby v Poľsku je dotácia ministra vnútra 
PR, ktorá v rokoch 2010-2012 predstavovala 
u GOPR od 42,9 % v roku 2011 do 47 % v roku 
2012 výdavkov a u TOPR to bolo od 43,5 %  
v roku 2010 do 53,4 % v roku 2012 výdavkov. 
V tomto období bolo na realizáciu objedna-
ných úloh vynaložených celkom 31,5 mi-
liónov PLN dotácií subjektom oprávneným 
na vykonávanie horskej záchrannej služby. 
V roku 2012 vzrástla suma dotácií poukáza-
ných ministrom vnútra PR o 19,9 %, v tom 
čiastka dotácií poskytnutých TOPR o 24,4 % 
a suma dotácií poskytnutých GOPR o 17,3 %. 
Zároveň, platnosť zákona o bezpečnosti mal 
za následok, že rozsah úloh objednaných  
a spolufinancovaných ministrom vnútra PR 
je od roku 2012 väčší oproti predchádzajúcim 
rokom, pretože od roku 2012 nefinancuje ly-
žiarsku záchrannú službu ani záchrannú služ-
bu na území osídlených jednotiek a verejných 
ciest.

Ďalším významným finančným zdrojom, 
najmä pre TOPR, sú prostriedky odovzdáva-
né národnými parkmi. V rokoch 2010-2013  
(I. polrok) TPN odovzdal TOPR spolu 2 968 
tisíc PLN a BgPN odovzdal GOPR spolu 68,4 
tisíc PLN. Tieto prostriedky boli použité orga-
nizáciami horskej záchrannej služby predo-
všetkým na nákup špecializovaných záchran-
ných a spojovacích zariadení.

Na financovaní záchranných činností sa 
podieľajú taktiež územné samosprávy, na 
území ktorých sa vykonávajú záchranné čin-
nosti a sponzori. Získavanie prostriedkov pre 
GOPR a TOPR od týchto subjektov však zá-
visí od efektivity činností združení podnika-
ných za účelom ich získania a od finančných 
možnosti týchto subjektov.

V Poľsku turisti nie sú zaťažovaní 

nákladmi na vykonávané 

záchranné akcie. 
Sumy dotácií  
odovzdaných mini-
strom vnútra PR  
v rokoch 2010-2013  
(údaje v tisícoch PLN) 

Zdroj:  
Údaje z kontroly NIK PR

Graf č. 3

Nie je povinnosťou 

zakúpiť si úrazové poistenie 

a turisti nie sú zaťažovaní 

nákladmi vykonávaných 

záchranných akcií, 

ani v prípadoch, ak sú následkom 

ich nezodpovedného správania.
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HZS je rozpočtovou organizáciou MV 
SR  zriadenou na realizáciu zá-

chranných úloh. Činnosť HZS je financovaná 
zo štátneho rozpočtu, pričom môže získavať 
prostriedky aj z iných zdrojov. V roku 2012 

P.č. FAKTÚROVANÉ NÁKLADY 2010 2011 2012 2013 5:3 (%)
1 2 3 4 5 6 7

1. Záchranné akcie (bez použitia vrtuľníka) 100 637 82 347 135 955 35 413 135,1

2. Záchranné akcie (s použitím vrtuľníka) 37 817 2 657 7 229 0 19,1

3. Náklady na záchranné akcie v lyžiarskych 
strediskách

70 127 85 089 94 302 110 296 134,5

4. Spolu 208 581 170 093 237 486 145 709 113,9
 

Zdroj: Údaje z kontroly 
NKÚ SR

Údaje sú v eurách

Počet zásahov HZS 
v horách  

v rokoch 2010-2013

Zdroj:  
Údaje z kontroly NKÚ SR

Graf č. 4

Počet nevyfakturo-
vaných zásahov
Počet vyfakturo-
vaných zásahov

Na Slovensku nemajú občania 

povinnosť úrazového poistenia, 

pričom turista znáša náklady 

na vykonanú záchrannú akciu 

bez ohľadu na príčinu, 

teda aj v situácii, 

keď nesúvisí s jeho správaním.

boli celkové výdavky HZS 3 177,1 tisíc eur  
a boli o 5,3 % vyššie ako v roku 2010 (3 017 
tisíc eur). Rozpočtové príjmy HZS vzrástli  
v rokoch 2010-2012 o 23,3 % z 200,9 tisíc eur 
na 247,7 tisíc eur, pričom predstavovali iba 
od 6,7 % v roku 2010 do 7,8 % v roku 2012 
výdavkov vynaložených v týchto rokoch.  
V rokoch 2010-2013 (I. polrok) HZS vystavi-
la 810 faktúr (39,5 % vykonaných zásahov), 
v tom 16 krát (necelé 2 % všetkých faktúr) 
započítané náklady na použitie vrtuľníka. 
Nákladmi na záchranné akcie sú zaťažovaní 
taktiež cudzinci. V prípade neuhradenia po-
hľadávky uvedenej na faktúre, HZS zahajuje 
činnosti smerujúce k vymáhaniu pohľadávky 
v režime súdneho exekučného konania. HZS 
podľa stavu k 30. 06. 2013 disponovala 32 
právoplatnými rozsudkami oprávňujúcimi 
na vymáhanie pohľadávok.

Celková hodnota faktúr vystavených  
v rokoch 2010-2013 (I. polrok) predstavova-
la sumu 761,9 tisíc eur. Priemerné náklady 
na zásah predstavovali k 30. 06. 2013 sumu 
350,6 eur a boli nižšie o 39,4 % ako v roku 
2010. V prípade zásahu s použitím vrtuľní-
ka boli jeho priemerné náklady 2 409,6 eur 
(stav k 30. 12. 2013) a boli o 42,7 % nižšie ako  

v roku 2010. Spoplatnená je technická strán-
ka záchrannej akcie, t.j. príchod záchraná-
rov na miesto nehody, použitie snežného 
skútra, automobilu alebo vrtuľníka, atď.

>> finančné hospodárstvo
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2.8

Kontroly vykonané v TPN a BgPN 
ukázali, že horské chod-

níky na území týchto parkov zaručovali turis-
tom bezpečnosť. Boli v dobrom stave, riadne 
a viditeľne označené a nevyskytovali sa na 
nich prekážky, ktoré by znemožňovali voľný 
pohyb, alebo ktoré by nútili zísť z chodníka. 
Taktiež stav turistickej infraštruktúry (pano-
ramatických vyhliadok, ochranných zábradlí, 
turistických chát, mostíkov či lávok) nevzbu-
dzoval pochybnosti. Správny stav horských 
chodníkov potvrdili taktiež výsledky dotaz-
níkov realizovaných medzi turistami počas 
návštev, v ktorých viac ako 98 % responden-
tov ohodnotilo ich stav ako dobrý alebo veľmi 
dobrý.

Avšak prehliadky chodníkov nachádzajú-
cich sa mimo územia národných parkov usku-
točnené PTTK [Poľským turisticko-spoznáva-
cím združením] vykazovali početné prekážky 
a problémy s ich užívaním, ktoré môžu ohro-
zovať bezpečnosť turistov. Najmä často sa 
vyskytujúce nedostatky v značení, spôsobe-
né okrem iného vyrúbaním stromov so znač-
kami, miznutím neobnovovaného značenia 
a devastácie turistických značiek, môžu spô-

>> Turistické chodníky

sobovať nevedomé opustenie vyznačeného 
chodníka a blúdenie turistov v oblastiach, 
ktoré sú pre nich nebezpečné. Vplyv na bez-
pečnosť turistov majú taktiež prírodné javy, 
akými sú zosuvy alebo vyvrátené stromy, ako 
aj používanie horských chodníkov cyklistami, 
motocyklistami a vlastníkmi quadov.

Tieto informácie ukazujú, že horské 
chodníky nachádzajúce sa mimo územia par-
kov sú často v stave, ktorý môže turistom sťa-
žovať ich používanie a taktiež ohrozovať ich 
bezpečnosť. Vyplýva to, okrem iného, z ab-
sencie inštitúcie zodpovednej za údržbu siete 
chodníkov, ktorou sa zaoberá predovšetkým 
PTTK, pričom toto združenie nie je subjek-
tom právne splnomocneným na koordiná-
ciu týchto prác. V Poľsku stále vznikajú nové 
chodníky, ktoré sú financované a značené 
inými subjektmi ako PTTK, ktoré ich neskôr 
neudržiavajú, čo má za následok zhoršenie 
ich technického stavu a dokonca ich následný 
zánik.

Údržbu horských chodníkov sťažuje tiež 
ich neupravený právny stav a z toho vyplýva-
júce nároky majiteľov tých území, cez ktoré 
vedú. 
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Na Slovensku sú vzhľa-
dom na 

svoj stav niektoré turistické chodníky pre 
turistov neprístupné. Ich značenie je rôzno-
rodé, čo znižuje kvalitu systému značenia 
týchto chodníkov. Za posledné roky sa zvýšil 
podiel pátracích akcií vykonávaných za úče-
lom nájdenia turistov, ktorí zablúdili v horách 
aj v dôsledku zlého značenia turistických 
chodníkov.

Vo Vysokých Tatrách, Západných Tat-
rách a Belianskych Tatrách sa značením tu-
ristických chodníkov zaoberajú Štátne lesy 
TANAP-u a toto značenie je správne. Mimo 
územia TANAP-u sa letným značením turis-
tických chodníkov zaoberajú členovia Klubu 
slovenských turistov a lyžiarov alebo miest-
ne turistické organizácie. Značenie týchto 
chodníkov závisí od záujmu a ochoty členov 
turistických organizácií, ako aj od finančných 
prostriedkov. Zimné značenie turistických 
chodníkov vykonáva HZS.

Vo všetkých národných parkoch a v ho-
rách Slovenska sú na turistických chodníkoch 
nebezpečné miesta, ktoré je možné prejsť  
s použitím pomôcok v podobe reťazí, spôn, 

mostíkov, rebríkov a zábradlí. Ich najväčší 
počet sa nachádza na pomerne malých úze-
miach národných parkov Slovenského raja 
či Malej Fatry, kde by bez použitia týchto 
zariadení nebol prechod možný. Klimatické 
podmienky a veľký turistický ruch si vyžadujú 
potrebu ich častej údržby a v prípade potreby 
aj ich výmeny. Zodpovední za technický stav 
týchto zariadení sú ich správcovia, ktorými 
sú vo väčšine prípadov samosprávy. Zlá eko-
nomická situácia samosprávy spôsobuje, že 
stav týchto zariadení nie je uspokojivý, na čo 
už HZS v minulostí upozorňovala.

Za posledné roky 

sa zvýšil podiel pátracích akcií 

vykonávaných za účelom 

nájdenia turistov, 

ktorí zablúdili v horách 

aj v dôsledku zlého značenia 

turistických chodníkov.

>> turistické chodníky
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Za účelom získania názoru 
turistov na stav 

horských chodníkov zverejnili NIK PR a NKÚ 
SR na prelome rokov 2013 a 2014 na svojich 
internetových stránkach všeobecne prístup-
ný dotazník. V prípade NIK PR to bol histo-
ricky prvý dotazníkový prieskum všeobecne 
prístupný prostredníctvom internetu. Spolu 
bolo získaných viac ako 5 000 vyplnených 
dotazníkov. Jeho výsledky ukazujú, že spô-
sob značenia turistických chodníkov hod-
notí dobre v Poľsku 87,7 % a na Slovensku 
91,9 % respondentov. Taktiež počet zaria-
dení uľahčujúcich pohyb v ťažko dostupných 
miestach (mostíky rebríky, reťaze, zábradlia 
a pod.) považuje za dostatočný väčšina an-
ketovaných osôb (81,2 % v Poľsku a 81,1 % 

>> Výsledky dotazníka

na Slovensku). Stav týchto zariadení hodno-
tilo pozitívne na Slovensku 91,9 % respon-
dentov. S frekvenciou (hustotou) značenia 
turistických chodníkov bolo spokojných 
62,2 % osôb anketovaných zo strany NKÚ 
SR, 29,7 % bolo skôr spokojných a 8,1 % ne-
spokojných. 

Je však potrebné zdôrazniť, že napriek 
tomu, že 87,8 % osôb anketovaných zo 
strany NIK PR ohodnotilo spôsob značenia 
chodníkov za dostatočný, tak viac ako 62 % 
priznalo, že sa im stalo to, že sa na turistic-
kom chodníku stratili v dôsledku chybného 
alebo neúplného značenia chodníka (29 %), 
z dôvodu prekážok nachádzajúcich sa na 
chodníku (8 %) alebo v dôsledku vlastnej ne-
pozornosti (25,5 %).



27

51%

30%

7%

9%

3%

tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

1%

2,1%

2%
3%

5%1%

41,4%

46,3%

9,2%

tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

56,8%
35,1%

tak

raczej tak

nie

8,1%

46%

47%

dobrze

raczej dobrze

nie mam zdania

raczej nie dobrze

nie dobrze

4%

57%
35%

bardzo dobrze

dobrze

dostatecznie

niedostatecznie

81%

tak
nie

19%

3%

Podrobné výsledky dotazníka, ktoré sa týkajú časti hodnotenia prípravy turistických chodníkov,  
ich značenia a použitých uľahčení vyjadrujú nižšie uvedené grafy:

Sú pomôcky použité  
na chodníkoch postačujúce?

Hodnotenie údržby chodníkov

Je spôsob značenia  
turistických chodníkov vyhovujúci?

Boli chodníky  
dobre pripravené?

Sú pomôcky použité na chodníkoch 
(mostíky, rebríky, reťaze a pod.)  
postačujúce?

Spôsob značenia turistických chodníkov

Hodnotenie údržby/pripravenosti turistických chodníkov

Sú pomôcky (napr. spony, reťaze, rebríky a pod.) použité na chodníkoch postačujúce?

Si spokojný  
s kvalitou značenia  
turistických chodníkov?

áno

áno

nie
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skôr nie
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áno

áno
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skôr nie

nemám názor

>> výsledky dotazníka
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2.10

Pre zaistenie bezpečnostných pod-
mienok v horách má veľký význam 

úroveň poznatkov turistov o správnom plá-
novaní horských výletov a správaní sa počas 
nich. Turisti si musia byť vedomí rizík vyplý-
vajúcich z aktivít, ktoré vyvíjajú a možných 
následkov svojich rozhodnutí. Preto je tak 
dôležitú úlohu potrebné pripísať vzdeláva-
niu a profylaxii.

V Poľsku, ale aj na Slovensku je vyvíjaná 
profylaktická a vzdelávacia činnosť v oblasti 
bezpečnosti v horách, na ktorej sa zúčast-
ňujú taktiež subjekty vykonávajúce horskú 
záchrannú službu. Napriek vykonávanému 
vzdelávaniu však stále rastie počet nehôd na 
horských chodníkoch a lyžiarskych svahoch. 
Častou príčinou týchto nehôd je nevhodné 
správanie sa turistov. Potvrdzujú to výsledky 

>> Vzdelávacia a prevenčná činnosť

dotazníkov realizovaných kontrolórmi NIK 
PR počas prehliadok vybraných horských 
chodníkov. Spomedzi anketovaných turis-
tov, viac ako 20 % v TPN a aj viac ako 41 %  
v BgPN sa pred vstupom na územie parku 
neoboznámilo s platnými zásadami a polo-
vica respondentov bola svedkom nebezpeč-
ného správania.

Je preto potrebné spoločne hľadať spô-
sob ako sa dostať k turistom so vzdelávací-
mi a profylaktickými činnosťami. Turisti si 
musia byť vedomí rizika, ktoré je spojené  
s praktizovaním turizmu, s akými ohroze-
niami sa môžu v horách stretnúť, a taktiež 
ako sa majú správať v prípade ich vzniku. Vy-
žaduje si to neustále vzdelávanie nielen zo 
strany subjektov zodpovedných za zaistenie 
bezpečnostných podmienok v horách.
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>> działalność edukacyjna i prewencyjna

„ Turisti si musia byť vedomí rizík  
vyplývajúcich z aktivít,  
ktoré vyvíjajú a možných následkov 
svojich rozhodnutí.
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2.11

>> Závery z kontroly Integrovaného záchranného systému

Integrovaný záchranný systém má za úlohu integráciu všetkých záchran-
ných subjektov a zaistenie koordinácie činností jednotiek zod-

povedných za prípravu a vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním pomoci poškode-
ným. Cieľom systému je zabezpečenie okamžitých činností a poskytovanie odbornej pomoci.

Implementácia systému 
š t á t n e j 

lekárskej záchrannej služby bola v Poľsku 
zahájená v roku 1999.Cieľom tohto systému 
je zabezpečenie pomoci každej osobe, kto-
rá sa ocitne v situácii akútneho ohrozenia 
zdravia. NIK PR už niekoľkokrát kontrolova-
la spôsob jeho zavádzania a fungovania.

V roku 2011 vykonala NIK PR kontrolu, 
ktorej cieľom bolo zhodnotenie systému le-
kárskej záchrannej služby v Poľsku. V rámci 
tejto kontroly bolo vykonané, okrem iného, 
posúdenie fungovania systému záchranár-
skeho oznamovania v ôsmich vybraných 
vojvodstvách, a bolo pri tom zistené, že  
v žiadnom z nich systém nefungoval v sú-
lade s platnými predpismi, pretože úlohy 
záchranných oznamovacích centier boli re-
alizované organizačnými jednotkami polície 

a hasičského zboru. Nebol však vytvorený 
jednotný, integrovaný systém záchranného 
informovania.

Pobočka NIK PR v Krakove, v rámci 
kontroly bezpečnosti turistiky a rekreácie  
v horách vykonala v I. polroku 2013. kontrolu  
v Poľských lanových dráhach a.s. V rámci 
kontrolných činností boli uskutočnené po-
kusy nadviazať spojenie s núdzovými čís-
lami, ktoré ukázali, že na organizovaných 
lyžiarskych terénoch, ktoré nemali s GOPR 
alebo TOPR podpísanú zmluvu o zabez-
pečení lyžiarskej záchrannej služby, nie je 
možnosť spojiť sa s lyžiarskym záchranárom 
prostredníctvom čísla 112 alebo núdzové-
ho čísla horskej záchrannej služby (985 ale-
bo 601 100 300). Z toho dôvodu, v prípade 
nehody na svahu zabezpečovanom takým 
spôsobom, poškodená osoba musí pre pri-

volanie pomoci poznať 
priame telefónne číslo na 
záchranára, ktorý na ňom 
vykonáva službu. Podľa ná-
zoru NIK PR takéto riešenie 
neprospieva bezpečnosti 
lyžiarov.
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platnosť zákon o Integrovanom záchran-
nom systéme, ktorý určuje zásady organi-
zácie a fungovania tohto systému, a ktorý 
zaviedol európske núdzové číslo 112. Do 
Integrovaného záchranného systému patria 
MV SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, kraj-
ské úrady, záchranné služby a iné jednotky, 
ktoré sa zaoberajú poskytovaním pomoci 
alebo humanitárnou činnosťou.

Výsledky kontroly NKÚ SR ukazujú, že  
v kontrolovanom období nebola sprevádz-
kovaná jednotná spojovacia sieť a neboli pri-
pojené všetky jednotky, z ktorých pozostá-
va Integrovaný záchranný systém, čo malo 
vplyv na účinnosť výmeny a spracovania 
informácií o nehodách medzi záchrannými 
jednotkami. Navyše bolo zistené, že nebol 
zabezpečený vývoj Geografického infor-
mačného systému horskej záchrany v Ko-
ordinačnom centre Integrovaného záchran-
ného systému. Neboli zavedené spojovacie 
techniky, ktoré by umožňovali komunikáciu 
s ranenými osobami a taktiež nebolo spre-
vádzkované núdzové spojenie v krajských 
úradoch

>> závery z kontroly Integrovaného záchranného systému
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V správe boli použité fotografie získané vďaka zdvorilosti GOPR,  
Centrálneho strediska horskej turistiky PTTK a HZS.

Domáce informácie boli zverejnené na internetových stránkach NIK PR a NKÚ SR:
www.nik.gov.pl
www.nku.gov.sk


