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299
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2010,
ktorou sa ustanovuje katalóg èinností v Horskej záchrannej slube

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 104
ods. 3 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona è. 519/2007 Z. z ustanovuje:

§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

§1
Katalóg èinností v Horskej záchrannej slube je uvedený v prílohe.

Robert Kaliòák v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 299/2010 Z. z.

KATALÓG ÈINNOSTÍ V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBE

1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: mladí záchranár
Èinnosti:
1.01

Rutinná èinnos pri záchranných, pátracích a preventívnych èinnostiach pod odborným dozorom alebo pri
záchranných, pátracích a preventívnych èinnostiach na lyiarskych tratiach pod odborným dozorom.

2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár
Èinnosti:
2.01

Záchranná, pátracia a preventívna èinnos s maximálnou obtianosou v horolezeckom teréne do IIoUIAA,
s maximálnym sklonom pri pohybe na lyiach do 30o pod¾a presne stanovených postupov.

2.02

Záchranná èinnos na vyznaèených lyiarskych tratiach bez obmedzenia.

2.03

Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách pod odborným dozorom.

2.04

Príjem a spracovanie tiesòových volaní.

3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: starí záchranár, operátor operaèného strediska tiesòového volania
Èinnosti:
3.01

Záchranná, pátracia a preventívna èinnos v horolezeckom teréne s maximálnou obtianosou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyiach pod¾a presne stanovených postupov.

3.02

Záchranná a preventívna èinnos v lavínach.

3.03

Záchranná èinnos s pomocou lavínového a pátracieho psa.

3.04

Záchranná èinnos v jaskyniach.

3.05

Záchranná èinnos pomocou vrtu¾níka lanovou technikou.

3.06

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.1)

3.07

Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách.

3.08

Samostatné vykonávanie odborných èinností na úseku nepretritého príjmu a prenosu tiesòových volaní
a správ o záchranných a pátracích èinnostiach.

1

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 334/2009 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú urèujúce znaky a minimálne poiadavky na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
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4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár expert, odborný referent
Èinnosti:
4.01

Záchranná, pátracia a preventívna èinnos v horolezeckom teréne s maximálnou obtianosou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyiach bez obmedzenia.

4.02

Vykonávanie a organizovanie záchranných, pátracích a preventívnych èinností.

4.03

koliace èinnosti pod vedením koliaceho strediska Horskej záchrannej sluby.

4.04

Samostatné vykonávanie odbornej èinnosti vo vecne vymedzenej oblasti rozpoètovania, financovania
a materiálno-technického vybavenia.

4.05

Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatòovania právnych vzahov vo vecne vymedzenej oblasti
v osobnom úrade.

4.06

Samostatné vykonávanie bezpeènostnotechnickej sluby, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

4.07

Samostatné èinnosti súvisiace s výkonom technika poiarnej ochrany a vykonávanie protipoiarnych preventívnych opatrení pod¾a osobitných predpisov.

4.08

Samostatná ucelená odborná èinnos pri vykonávaní úloh spojovacej a výpoètovej sluby.

4.09

Samostatná odborná èinnos pri spracovávaní nehodovosti a neastí v horských oblastiach na celotátnej
úrovni.

5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár pecialista
Èinnosti:
5.01

Metodické a organizaèné zabezpeèovanie pravidelných previerok odbornej spôsobilosti v rozsahu urèenej obsahovej náplne a kontrolná èinnos dodriavania záväzných termínov platnosti osvedèení o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti.

5.02

Metodické usmeròovanie spracovávania úrazovej tatistiky.

5.03

Metodické a organizaèné zabezpeèovanie pravidelných previerok cyklického vzdelávania v rozsahu urèenej
obsahovej náplne.

5.04

Zabezpeèovanie a vykonávanie odborného kolenia v oblasti záchrannej èinnosti, zdravotníckej èinnosti, kynologickej èinnosti, speleozáchrany a speleológie, rádiospojenia.

5.05

Samostatné odborné vykonávanie èinností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.

6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: náèelník
Èinnosti:
6.01

Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na oblastných strediskách Horskej záchrannej
sluby.

6.02

Riadenie výkonu záchrannej a preventívnej èinnosti a zabezpeèovanie akcieschopnosti a pripravenosti prísluníkov Horskej záchrannej sluby.
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6.03

Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na Stredisku lavínovej prevencie Horskej záchrannej sluby.

6.04

Riadenie a koordinovanie èinností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.

6.05

Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení v koliacom stredisku Horskej záchrannej sluby.

6.06

Samostatné koordinaèné a metodické zabezpeèenie odborných komisií.

6.07

Samostatná odborná pecializovaná èinnos v oblasti rozpracovania podrobných metodických postupov priebeného cyklického vzdelávania záchranárov.

6.08

Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení Operaèného strediska tiesòového volania Horskej
záchrannej sluby.

6.09

Riadenie, koordinovanie a samostatné vykonávanie odborných èinností pri zabezpeèení nepretritého príjmu
a prenosu tiesòových volaní a správ o záchranných a pátracích èinnostiach.

6.10

Samostatné a podrobné vypracovanie obsahovej náplne pravidelných previerok odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej èinnosti a na výkon odbornej èinnosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: manaér
Èinnosti:
7.01

Koordinaèná a metodická èinnos na úseku rozpoètovania, financovania a materiálno-technického zabezpeèovania vrátane komplexnej prípravy podkladov do návrhov tátneho rozpoètu.

7.02

Samostatné odborné, organizaèné a preventívne èinnosti pri uplatòovaní právnych vzahov prísluníkov
v osobnom úrade.

7.03

Koordinaèná a kontrolná èinnos pri uplatòovaní predpisov o verejnom obstarávaní pri získavaní tovarov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a urèených na predaj.

7.04

Koordinaèná èinnos pri obstarávaní stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávate¾ských prác.

7.05

Koordinaèná a kontrolná èinnos pri nakladaní s majetkom tátu a jeho ochrane pod¾a osobitných predpisov.2)

7.06

Koordinaèná a kontrolná èinnos v oblasti investiènej èinnosti.

7.07

Samostatné odborné a organizaèné èinnosti súvisiace s prípravou podkladov k návrhom veobecne záväzných právnych predpisov.

8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: starí manaér
Èinnosti:
8.01

Koncepèná, metodická a kontrolná èinnos v riadených organizaèných zlokách.

8.02

Komplexné vypracovanie opatrení na zabezpeèenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených plánov èinnosti.

8.03

Koordinovanie spolupráce s orgánmi tátnej správy, vyími územnými celkami a obcami pri plnení úloh pod¾a osobitného predpisu.3)

8.04

Koordinovanie spolupráce s obèianskymi zdrueniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú èinnos v horských oblastiach.3)

2
3

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
) § 4 zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube v znení zákona è. 567/2005 Z. z.
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9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: vrchný manaér
Èinnosti:
9.01

Koordinovanie celotátneho systému v oblasti záchrany v horách.

9.02

Tvorba tátnej politiky v oblasti horskej záchrany.

9.03

Koncepèná a normotvorná èinnos zásadných legislatívnych opatrení v oblasti horskej záchrannej èinnosti
a integrovaného záchranného systému na celotátnej úrovni alebo s medzinárodným charakterom.

9.04

Koordinovanie medzitátneho systému horskej záchrany prostredníctvom medzinárodných organizácií horských záchranných sluieb a zabezpeèovanie èlenstva v týchto organizáciách.
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300
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. júna 2010
o úprave súm ivotného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 6 zákona è. 601/2003 Z. z.
o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma 129,18 eura nahrádza sumou 129,31 eura,
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma 84,52 eura nahrádza
sumou 84,61 eura.

§1
Sumy ivotného minima upravené pod¾a § 5 ods. 2
písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a) v § 2 písm. a) zákona sa suma 185,19 eura nahrádza sumou 185,38 eura,

§2

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

Viera Tomanová v. r.
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301
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 24. septembra 2008 a 8. júna
2010 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzahu medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Èeskoslovenskou republikou a Irackou republikou
(Bagdad 7. mája 1959, vyhláka è. 170/1960 Zb.),
2. Zmluva medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení
zisku a príjmu èeskoslovenského a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
(Bagdad 7. decembra 1977, vyhláka è. 116/1979 Zb.),
3. Konzulárny dohovor medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Irackou republikou
(Praha 16. augusta 1988, vyhláka è. 81/1987 Zb.).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
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302
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal pod¾a § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a § 19 ods. 2
písm. c), d) a j) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 23. júna 2010 è. 2/2010, ktorým sa mení a dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 28. júla 2008 è. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie è. 311/2008
Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Výnos nadobúda úèinnos 30. júna 2010.
Výnos je uverejnený v èiastke 51/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieových odvetví a mono doò nazrie na
Úrade pre reguláciu sieových odvetví.
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303
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal pod¾a § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 23. júna 2010 è. 4/2010, ktorým sa mení a dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júla 2008 è. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových odvetví z 31. júla 2007 è. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a truktúra oprávnených nákladov, spôsob urèenia výky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie è. 291/2008 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Výnos nadobúda úèinnos 30. júna 2010.
Výnos je uverejnený v èiastke 51/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieových odvetví a mono doò nazrie na
Úrade pre reguláciu sieových odvetví.
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304
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal pod¾a § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 23. júna 2010 è. 6/2010, ktorým sa mení a dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 23. júla 2008 è. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie è. 296/2008 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Výnos nadobúda úèinnos 30. júna 2010.
Výnos je uverejnený v èiastke 51/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieových odvetví a mono doò nazrie na
Úrade pre reguláciu sieových odvetví.
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