
PRIPRAVUJE SA NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 O IZS
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ČO RIEŠI ZÁKON č. 129/2002 Z.z. O IZS (1)

ZÁKON č 129/2002 Z.z. O IZS  (aktuálne znenie)
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje 
 organizáciu integrovaného záchranného systému, 
 pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného 

záchranného systému, 
 práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a
 (práva a povinnosti)  ostatných fyzických osôb 

pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, 
zdravie, majetok alebo životné prostredie.
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ČO RIEŠI ZÁKON č. 129/2002 Z.z. O IZS (2)

ZÁKON č 129/2002 Z.z. O IZS  (aktuálne znenie)

§ 9
(1) Ostatné záchranné zložky sú:
a) Armáda Slovenskej republiky,
b) obecné (mestské) hasičské zbory,
c) závodné hasičské útvary,
d) závodné hasičské zbory,
e) pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitnýchpredpisov,
f) jednotky civilnej ochrany,
g) obecná polícia,
h) Slovenský Červený kríž,
i) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti  je poskytovanie
pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.
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ČO RIEŠI ZÁKON č. 129/2002 Z.z. O IZS (3)

ZÁKON č 129/2002 Z.z. O IZS  (aktuálne znenie)

§ 11
Účasť právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných 
fyzických osôb v integrovanom záchrannom systéme

(1) V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú 
aj ďalšie právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby 
formou vecného plnenia alebo osobnej pomoci.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné koordinačnému 
stredisku na jeho vyžiadanie poskytnúť potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch 
využiteľných na poskytnutie pomoci v tiesni
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ČO RIEŠI ZÁKON č. 129/2002 Z.z. O IZS (4)

ZÁKON č 129/2002 Z.z. O IZS  (aktuálne znenie)

§ 12
Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného 
záchranného systému na mieste zásahu

(6) Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie 
záchranné zložky integrovaného záchranného systému alebo požiadať o pomoc (§ 
13 ods. 1) právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné 
fyzické osoby, ktoré majú technické prostriedky na poskytnutie požadovanej 
pomoci
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ČO RIEŠI ZÁKON č. 129/2002 Z.z. O IZS (5)

ZÁKON č 129/2002 Z.z. O IZS  (aktuálne znenie)

§ 13
Osobná pomoc a vecné plnenie

(1) Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, oprávnenej osoby alebo 
operačného strediska tiesňového volania poskytnúť pomoc, ktorá spočíva

a) v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia alebo 
majetku,

b) vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia alebo majetku.
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PRVÉ INFORMÁCIE O NOVELE ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS

LP/2022/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 
Z. z. ointegrovanom záchrannom systéme v znení neskorších 
predpisov 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Súbor: konsolidovane_znenie.docx

 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (1)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

 § 1 Predmet úpravy  - bez zmeny

§ 9 
(1) Ostatné záchranné zložky sú:   
h) Slovenská inšpekcia životného prostredia,.
j)  iné právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je 
poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku, ktorým bola udelená 
akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému podľa § 16b. 
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (2)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

§ 11 Účast právnických osôb..….……..  - bez zmeny
§ 12 Riadenie a koordinácia činností…. - bez zmeny

(6) Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie 
záchranné zložky integrovaného záchranného systému alebo požiadať o pomoc  (§ 13 
ods. 1) právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické 
osoby, ktoré majú technické prostriedky na poskytnutie požadovanej pomoci.

§ 13 Osobná pomoc a vecné plnenie…. - bez zmeny
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (3)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

 § 16b  (nové doplnené ustanovenie)
Akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému

(1) Akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému (ďalej len „akreditácia“) 
je podmienkou pre zaradenie medzi ostatné záchranné zložky integrovaného 
záchranného systému podľa § 9 ods. 1 písm. j).

(2) Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vykonávať činnosť ostatnej 
záchrannej zložky integrovaného záchranného systému podľa § 9 ods. 2.
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (4)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

 § 16c
Podmienky udelenia akreditácie
Podmienkou udelenia akreditácie je, že právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej 
predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia 
a majetku (ďalej len „žiadateľ“)

  a) aktívne vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci v tiesni                    
     najmenej jeden rok pred podaním žiadosti,

b) má materiálno-technické vybavenie potrebné na vykonávanie činností na           
úseku integrovaného záchranného systému, 
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (5)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

 § 16c
Podmienky udelenia akreditácie  (POKRAČOVANIE)
 
c) má personálne zabezpečenie s odbornou spôsobilosťou v rozsahu                
vykonávaných činností,
d) má zavedený systém školenia a odbornej prípravy personálu,

e) má vybavenie personálu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na 
základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
f) má akcieschopnosť na vyžiadanie pomoci koordinačným strediskom alebo 
operačným strediskom tiesňového volania do 2 hodín.
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ČO RIEŠI NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 Z.z. O IZS (6)

HLAVNÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA č 129/2002 Z.z. O IZS  

§ 16d Žiadosť o udelenie akreditácie
§ 16e Konanie o udelení akreditácie
§ 16f  Rozhodnutie o udelení akreditácie

 O udelení akreditácie rozhoduje ministerstvo (vnútra) na návrh Akreditačnej 
komisie na úseku integrovaného záchranného systému 

 Rozhodnutie o udelení akreditácie sa vydáva na päť rokov.
 Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví Štatút akreditačnej 

komisie, ktorý vydá ministerstvo.
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     ZÁKONY A REÁLNY ŽIVOT 

 Ľudstvo a tvorba zákonov (viď Chamurabiho zákonník 3000 rokov pred n.l., 
Rímske právo – pred 2000 rokmi…)
Nie vždy je však možné pomerne komplikovanú realitu vtesnať do zákonov. 

 Ani predošlá verzia zákona o ISZ nevyhovovala špecifikám rádioamatérskej 
tiesňovej služby - ako ju dať do súladu s ostatnými zložkami IZS. 
Rádioamatéri nie sú ani podnikatelia ani záchranári v čistom zmysle.

 Novela zákona o IZS – je postavená na rovnakých princípoch a preto tu opäť 
nenájdeme jednoduchú cestu k integrácii RTK a orgánov/postupov IZS 
(použiteľný je z toho  predovšetkým § 12 odstavec (6) )
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PRIPRAVUJE SA NOVELA ZÁKONA č. 129/2002 O IZS

Ďakujem za pozornosť
           Stano OM8ST
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