
 

 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek    pri  zabezpečovaní ich 
pripravenosti  pri  vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. 

 

 zabezpečuje varovanie obyvateľstva, 
 vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy 

súvisiace so záchrannými prácami, 
 podieľa sa na plnení úloh súvisiacich so záchrannými prácami, 
 poskytuje súčinnosť krízovému štábu alebo odborným komisiám prednostu obvodného 

úradu  v sídle kraja zriadených podľa osobitných prepisov, 
 spracúva a predkladá ustanoveným spôsobom informácie o poskytovaní pomoci v tiesni 

alebo informácie súvisiace s ohrozením alebo krízovou situáciou krízovému štábu alebo na 
základe vyžiadania aj MV SR, 

 vyžaduje od právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne 
vysielanie uverejnenie informácií o tiesni a o opatreniach súvisiacich s poskytovaním 
pomoci v tiesni, 

 spracúva záznamy o zneužití linky tiesňového volania. 
 

 
a) základné záchranné zložky 
 
b) ostatné záchranné zložky 
 
c) útvary Policajného zboru 

 

 

 
 Hasičský a záchranný zbor, 
 Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 
 Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany, 
 Banská záchranná služba, 
 Horská záchranná služba. 

 
 
 



 

 

 
 

 Ozbrojené sily SR 
 jednotky civilnej ochrany, 
 obecné hasičské zbory, 
 závodné hasičské útvary, 
 závodné hasičské zbory, 
 pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov, 
 obecná polícia, 
 Slovenský Červený kríž, 
 iné právnické osoby a fyzické a osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci 

pri ochrane života, zdravia a majetku. 
 

 
a) podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na 
základe pokynu operačného strediska Policajného zboru,  
b) vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom 
záchrannom systéme a na tento účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,  
c) zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),  
d) spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich obvodnému úradu v 
sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 

 
 

• riadi a koordinuje plnenie úloh 
• vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja,  
• zabezpečuje odbornú prípravu   
• spolupracuje s  orgánmi štátnej správy na príprave a   

tvorbe komunikačnej a informačnej infraštruktúry, 
 
 

• zabezpečuje   koordináciu činností medzi krajmi 
• zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek  v rámci medzinárodnej 

pomoci a humanitárnej spolupráce   
 


