MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzatvorené medzi:

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
so sídlom Horný Smokovec 52, 060 01 Vysoké Tatry,
zastúpená plk. Ing. Jozefom Janigom
(ďalej len „HZS“)
a

ASOCIÁCIA HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV
so sídlom Starý Smokovec 23, 060 01 Vysoké Tatry,
zastúpená Ing. Michalom Remperom
(ďalej len „AHZ“)

Preambula
Horská záchranná služba (ďalej len „HZS“) je štátnou rozpočtovou organizáciou
Ministerstva vnútra SR, ktorá v horských oblastiach vymedzených zákonom č. 544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej službe (ďalej len „zákon“) vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie
úlohy ustanovené týmto zákonom. HZS úzko spolupracuje s Asociáciou horských
záchranárov(ďalej len „AHZ“) pri vykonávaní záchrannej, pátracej, preventívnej,
pohotovostnej a inej činnosti v horských oblastiach. HZS uzatvára samostatnú zmluvu
o dobrovoľníckej činnosti iba s členmi Asociácie horských záchranárov.
Asociácia horských záchranárov je občianskym združením a je dobrovoľnou,
stavovskou organizáciou združujúcou horských záchranárov a záchranárov na lyžiarskych
tratiach.
Občianske združenia (ďalej len „OZ“) sú samostatné občianske združenia združujúce
dobrovoľných záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú činnosť v horách alebo na
lyžiarskych tratiach vo svojom územnom obvode, disponujú odbornou spôsobilosťou v súlade
so zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe a ich členovia sú zároveň členmi
AHZ.
Miestne zoskupenia dobrovoľných záchranárov (ďalej len „MZ“) vykonávajú
záchrannú činnosť v horách alebo na lyžiarskych tratiach vo svojom územnom obvode,
disponujú odbornou spôsobilosťou v súlade so zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej
záchrannej službe a ich členovia sú zároveň členmi AHZ.
OZ a MZ pristupujú k tomuto Memorandu samostatným pristupujúcim aktom.

HZS, AHZ, OZ a MZ sa snažia o





zvyšovanie úrovne horskej záchrany
zlepšenie profesionálnej stránky výkonu horskej záchrany
prehĺbenie spolupráce v oblasti vzdelávania, výmeny poznatkov a skúseností
zvýšenie bezpečnosti turistov v horských oblastiach

Vzhľadom na uvedené spoločné ciele HZS a AHZ ako subjekty vykonávajúce horskú
záchrannú činnosť v Slovenskej republike uzatvorili toto Memorandum o spolupráci v oblasti
zvyšovania úrovne kvality horskej záchrany a dohodli sa na nižšie uvedených oblastiach a
spôsoboch spolupráce.
Čl. I.
Ciele a princípy spolupráce
Cieľom tohto Memoranda o spolupráci je úprava vzťahov spolupráce medzi
zúčastnenými stranami za účelom ich formalizácie a zintenzívnenia vzájomného porozumenia
a spolupráce najmä za účelom:
- záchrany života, zdravia a majetku,
- vykonávania preventívnej činnosti,
- získavania odbornej spôsobilosti pre výkon záchrannej činnosti podľa § 12 zákona,
- zabezpečenia ochrany života a zdravia dobrovoľných záchranárov prostredníctvom
materiálno-technického vybavenia,
- spolupráce a nevytváraní konkurenčného prostredia medzi stranami tohto memoranda,
- efektivity pri vynakladaní zdrojov pre materiálno-technické vybavenie dobrovoľných
záchranárov a optimálnosti ich vzdelávania,
- vykonávania iných činností súvisiacich so záchrannou činnosťou.
Čl. II.
Vymedzenie pôsobnosti a spolupráce
HZS:
- riadi a organizuje záchrannú činnosť v horských oblastiach vymedzených v § 3 ods. 1
zákona,
- zabezpečuje odbornú spôsobilosť podľa § 12 zákona pre všetkých členov AHZ na
základe samostatných dohôd, ktoré tvoria prílohu tohto Memoranda o spolupráci
z príjmov získaných podľa § 11 ods. 3 zákona za výkon záchrannej činnosti a pátrania
po nezvestnej osobe,
- určuje po dohode s AHZ normatívy materiálno-technického zabezpečenia pre
dobrovoľných záchranárov,
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy
na plnení úloh Horskej záchrannej služby a to formou uniformného vystrojenia
a vyzbrojenia dobrovoľných záchranárov totožných s príslušníkmi HZS tak, aby bola
zabezpečená nezameniteľnosť a jednotnosť po dohode s AHZ z príjmov získaných
podľa § 11 ods. 3 zákona za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe,
- po dobe životnosti materiálno-technického zabezpečenia pre dobrovoľných záchranárov

HZS postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov
riadenia,

AHZ:
- spolupracuje s HZS pri vytváraní podmienok na výkon záchrannej činnosti v horských
oblastiach na celom území Slovenskej republiky,
- zastupuje svojich členov ako vysielajúca organizácia pri rokovaniach s HZS,
- z príjmov z vlastnej činnosti, z verejných a iných zdrojov zabezpečuje materiálnotechnické zabezpečenie čakateľov a seniorov,
- hospodári s príjmami získanými z vlastnej činnosti, z verejných a iných zdrojov .
OZ:
-

MZ:
-

-

spolupracujú s HZS pri vykonávaní záchrannej, pátracej, preventívnej
a pohotovostnej činnosti v horských oblastiach organizovanej v zmysle zákona,
vykonávajú asistencie pri športových podujatiach organizovaných v horských
oblastiach po vzájomnej dohode s HZS,
vykonávajú záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach po vzájomnej dohode s HZS,
zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie svojich členov z vlastnej činnosti,
hospodári s príjmami získanými z vlastnej činnosti, z verejných a iných zdrojov,
vytvárajú predpoklady pre získavanie ďalších členov.

spolupracujú s HZS pri vykonávaní záchrannej, pátracej, preventívnej
a pohotovostnej
činnosti v horských oblastiach organizovanej v zmysle zákona,
vykonávajú asistencie pri športových podujatiach organizovaných v horských
oblastiach po vzájomnej dohode s HZS ,
vykonávajú záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach po vzájomnej dohode s HZS,
hospodári s príjmami získanými z vlastnej činnosti, z verejných a iných zdrojov.
Čl. III.
Formy spolupráce

Zúčastnené strany sa zaväzujú k aktívnemu hľadaniu najvýhodnejších spôsobov
spolupráce v rámci svojich možností pri príprave, propagácii a realizácii činností súvisiacich
so zvyšovaním úrovne kvality horskej záchrany a zvýšenie bezpečnosti turistov v horských
oblastiach.
Čl. IV.
Implementácia a verifikácia Memoranda s spolupráci
Pre účely tohto Memoranda o spolupráci a s cieľom stanoviť jednotlivé
implementačné kritériá každá zúčastnená strana určí svoju kontaktnú osobu a sídlo príslušnej
kontaktnej organizačnej jednotky pre oblasť činností spojených s aktuálnou dohodou

v prípade, že sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a oznámi tieto
informácie ostatným zúčastneným stranám.

Čl. V.
Trvanie Memoranda o spolupráci
Memorandum o spolupráci je uzatvorené na dobu neurčitú s možnosťou odstúpenia od
ďalšej účasti s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od dňa prijatia písomnej
informácie o takomto rozhodnutí.
Týmto Memorandom o spolupráci sa ruší Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi HZS a
AHZ dňa 7.2.2013.
K tomuto Memorandu o spolupráci je možné pristúpiť na základe samostatného
pristúpenia pristupujúcim aktom za súčasnej akceptácie podmienok dohodnutých v tomto
Memorande o spolupráci.
Zúčastnené strany sa vzájomne dohodli na prechodnom období v trvaní 2 mesiacov
odo dňa podpisu tohto Memoranda o spolupráci, ktoré je nevyhnutné k tomu, aby boli zo
strany HZS pripravené nové samostatné dohody v zmysle čl. II. Ak v tomto prechodnom
období nedôjde k podpisu novej dohody v zmysle čl. II tohto Memoranda o spolupráci, HZS
ukončí zmluvný vzťah výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá
začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dobrovoľnému
záchranárovi.
Všetky zmeny a doplnenia tohto Memoranda o spolupráci musia byť vyhotovené
písomne, vo forme doplnení a príloh podpísaných všetkými stranami, inak sú neplatné.
Memorandum o spolupráci bolo vyhotovené v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre
každú stranu.
Strany sa oboznámili s obsahom tohto Memoranda o spolupráci a na znak súhlasu ho
podpisujú.

V ......................................................, dňa ..................................

...........................................................
plk. Ing. Jozef Janiga
za HZS

..............................................................
Ing. Michal Remper
za AHZ

Prílohy: príloha č. 1 – dohoda – dobrovoľný záchranár AHZ zo sekcie „A“
príloha č. 2 – dohoda – dobrovoľný záchranár AHZ zo sekcie „B“

príloha č. 3 – dohoda – dobrovoľný záchranár AHZ zo sekcie „C“
príloha č. 4 – dohoda – dobrovoľný záchranár AHZ zo sekcie „E“

