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Aplikácia Záchranka funguje aj na slovenských horách. Po novom privolá aj slovenskú 
Horskú záchrannú službu 

 
Aplikácia Záchranka, ktorú má v mobilných telefónoch takmer 800 000 užívateľov, ďalej rozširuje svoje pole pôsobnosti. Po 
úspešnom roku, keď sa podarilo integrovať českú Horskú službu, Rakúsko a Vodnú záchrannú službu ČKK, prichádza s ďalšou 
novinkou. Tentoraz ide o zapojenie slovenskej Horskej záchrannej služby do systému. 
 
V prípade, že bude volajúci o pomoc na území slovenských hôr, aplikácia to sama rozpozná a núdzovú správu odošle 
tamojšiemu dispečingu Horskej záchrannej služby. V núdzovej správe bude nielen GPS poloha volajúceho, ale aj jeho 
zdravotné údaje, kontakty na blízke osoby, alebo stav batérie telefónu. Všetky tieto informácie môžu horskí záchranári 
efektívne využiť na rýchlejšiu záchranu. „Sme radi, že sa nám podarilo prepojenie so Slovenskom práve v období 100. výročia 
Československa. Už od vzniku aplikácie nám užívatelia písali, aby sme ju sprevádzkovali v Tatrách, kam často chodia na 
dovolenku. To sa aj vďaka pokračujúcej podpore Nadácie Vodafone konečne podarilo a nová funkcionalita je tak darčekom 
tímu aplikácie Záchranka všetkým Čechom i Slovákom,“ hovorí Filip Maleňák, autor aplikácie Záchranka. 
 
„Najväčším problémom pre záchranárov HZS pri hľadaní stratených osôb alebo osôb, ktoré potrebujú pomoc vo 
vysokohorskom teréne je vždy presná lokalizácia. Vedieť presne, kde sa nachádza zranený, je pre záchranárov kľúčové. Ľudia 
v strese často nevedia, kde sa nachádzajú. Aj keď opíšu miesto, stáva sa, že je to úplne inde, pretože v strese človek často ani 
nevie, kam sa vybral, všetko zabudne, nevie opísať terén, nevie ani, ako dlho ide. Aplikácia Záchranka je preto dôležitým 
komunikačným prvkom, keďže v horách ide po nehode neraz o minúty. Pokiaľ postihnutý pošle SMS-ku so žiadosťou o pomoc 
prostredníctvom tejto aplikácie, operátorom na tiesňovej linke sa súčasne zobrazia aj GPS súradnice jeho polohy. Vďaka 
využitiu GPS nepôjde o hľadanie v niekoľkých dolinách, ale v okruhu max. päťdesiat metrov od osoby v tiesni. Výraznou mierou 
to pomôže nielen takejto osobe, ale uľahčí to prácu aj záchranárom, dochádza k zrýchleniu ich nástupu na zásah a zlepšenie 
komfortu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a následného transportu do nemocnice, čo v konečnom dôsledku ušetrí čas, 
ale aj náklady spojené so zásahom,“ objasňuje Jozef Janiga, náčelník Horskej záchrannej služby Slovenska. 
 
„Česká horská služba sa napojila na aplikáciu Záchranka v januári 2018 a odvtedy nám už odovzdala viac ako 500 udalostí, 
ktoré sa odohrali nielen v zimnej, ale aj v letnej sezóne. Spoluprácu si pochvaľujeme a sme radi, že sa pridávajú aj naši slovenskí 
kolegovia,“ dodáva Radim Pavlica, náčelník Horskej služby Beskydy. 
 
Aplikáciu Záchranka využívajú všetky krajské záchranné služby v Českej republike, denne cez ňu volá o pomoc asi 50 ľudí. 
„Aplikácia aj nám uľahčuje prácu hlavne vo voľnom teréne, kde je navigácia na miesto nehody pre volajúceho väčšinou 
najhoršia. Veľmi dôležitá je aj databáza AED, ktorú aplikácia Záchranka obsahuje. V tejto chvíli ide o jediný takto obsiahly a 
voľne dostupný zoznam v republike,“ dodáva Josef Valenta, riaditeľ Zdravotníckej záchrannej služby Zlínskeho kraja. 
 
Aplikácia Záchranka bude po aktualizácii na slovenských horách pomáhať nielen českým a slovenským turistom. Novinku budú 
môcť využiť aj Rakúšania, ktorí sa vydajú na Slovensko so svojou obdobou aplikácie Záchranka – aplikáciou Rettung. „Rettung 
funguje na rovnakom systéme ako aplikácia Záchranka, a preto je novinka prínosná aj pre rakúskych užívateľov, čo 
samozrejme vítame,“ dopĺňa Siegfried Weinert z Notruf Niederösterreich.  
 
„Je skvelé, že sa aplikácia Záchranka rozširuje tam, kam Česi radi jazdia, a my veríme, že tento trend bude naďalej pokračovať. 
Počet stiahnutí a využitie aplikácie Záchranka navyše jasne dokazujú, že mobilné siete nám poskytujú väčšiu osobnú 
bezpečnosť. Preto už viac ako dekádu podporujeme inovatívne projekty využívajúce mobilné technológie, ktoré významne 
prispievajú ku skvalitneniu zdravia a života ľudí,“ uvádza Adriana Dergam, miestopredsedkyňa správnej rady Nadácie 
Vodafone. 
 
Mimo horských oblastí Slovenska aplikácia Záchranka po stlačení núdzového tlačidla zavolá na linku 155. Na rozdiel od horskej 
záchrannej služby však aplikácia neodošle zdravotníckej záchrannej službe dátovú správu s informáciami. Volajúci o pomoc 
sa tak spojí so záchrannou službou len telefonicky. „Aj to je pre užívateľov veľkým prínosom, pretože nebudú musieť zháňať 
číslo na slovenskú tiesňovú linku, aplikácia ho pozná za nich. Systém sme však do budúcna pripravili tak, aby mohla aplikácia 
po dohode so slovenskou záchrannou službou plne fungovať na celom Slovensku,“ uzatvára Maleňák. 
 
Aktualizácia aplikácie Záchranka bude postupne prichádzať užívateľom od 12. 12. s tým, že od 17. 12. bude aktualizovaná 
verzia dostupná pre všetkých. 


