
Integrovaný záchranný systém 
„Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní 
ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci 
v tiesni.“ 
  
Úroveň spoločenskej bezpečnosti občanov členských štátov Európskej únie je hodnotená rýchlosťou, 
kvalitou a dostupnosťou služieb poskytovaných obyvateľstvu v situáciách, kedy je priamo ohrozený 
život, alebo zdravie jednotlivca alebo verejnosti, alebo ich bezpečnosť, súkromné alebo verejné 
vlastníctvo, alebo životné prostredie, alebo iný stav, následkom ktorého je postihnutý subjekt 
odkázaný na poskytnutie bezodkladnej pomoci. V Slovenskej republike služby obyvateľstvu v oblasti 
záchranárskych činností zabezpečuje integrovaný záchranný systém. 
  
Podľa dikcie zákona sa pod pojmom "integrovaný záchranný systém" rozumie záchranný systém, 
ktorý zabezpečí predovšetkým rýchlu informovanosť, aktiváciu a efektívne využívanie a koordináciu síl 
a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni, čo obvykle 
znamená, že je ohrozený život, zdravie a majetok, alebo životné prostredie, alebo ak hrozí 
nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti resp. počas mimoriadnej udalosti. 
  
Cieľom integrovaného záchranného systému je, aby pri ohrození života, zdravia alebo majetku 
postihnutý neodkladne a bez omeškania dostal nevyhnutnú a odbornú pomoc. 
  
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia základné záchranné zložky, medzi ktoré patria 
Hasičský a záchranný zbor, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, kontrolné chemické 
laboratóriá civilnej ochrany, Horská záchranná služba a Banská záchranná služba. Osobitné postavenie 
v rámci integrovaného záchranného systému majú útvary Policajného zboru, ktoré sa podieľajú na 
poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru. V rámci integrovaného 
záchranného systému pôsobia aj právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré sa 
zaoberajú poskytovaním pomoci, záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou ako 
ostatné záchranné zložky. 
  
Základom organizačnej infraštruktúry integrovaného záchranného systému sú koordinačné strediská 
integrovaného záchranného systému zriadené od 1. júla 2003 na obvodných úradoch v sídle kraja. Ich 
prioritnou úlohou je koordinácia činností účastníkov integrovaného záchranného systému pôsobiacich 
v územnej pôsobnosti kraja pri poskytovaní pomoci v tiesni. Na ten účel je na koordinačných 
strediskách integrovaného záchranného systému, v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady 91/396/ES, zriadené jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Zriadením čísla tiesňového 
volania 112 sa používanie doteraz platných čísel tiesňového volania 150, 155 a 158 neruší. 
  
Činnosť koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému personálne zabezpečujú 
operátori - zástupcovia Hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a zamestnanci 
obvodného úradu v sídle kraja. Z technického hľadiska sú koordinačné strediská vybavené systémom 
podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre integrovaného 
záchranného systému, ktorý umožňuje spracovanie tiesňového volania, vrátane identifikácie volajúcej 
stanice a lokalizácie volajúceho. Odborná príprava operátorov koordinačných stredísk integrovaného 
záchranného systému je orientovaná tak, aby boli schopní zabezpečiť pre postihnutých adekvátnu 
odbornú a najmä rýchlu pomoc. 
  
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia 
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  
b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,  



c) obvodné úrady v sídle kraja,  
d) záchranné zložky. 
  
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému 
  
Základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: 
 
a) Hasičský a záchranný zbor, 
b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 
c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, 
d) Horská záchranná služba, 
e) Banská záchranná služba. 
 
Ostatné záchranné zložky:  
 
a) Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 
b) obecné (mestské) hasičské zbory, 
c) závodné hasičské útvary, 
d) závodné hasičské zbory, 
e) pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov, 
f) jednotky civilnej ochrany, 
g) obecná polícia, 
h) útvary Železničnej polície, 
i) Slovenský Červený kríž, 
j) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri 
ochrane života, zdravia a majetku. 
  
Legislatíva: 
Zákon č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 
 


