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RC-9  KONEČNÁ VERZIA SKRÁTENÉHO MEMORANDA 
 
 

MEMORANDUM 
 

o vzájomnej spolupráci 
medzi 

 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou 

Slovenskej republiky 
 

a 
Slovenským zväzom rádioamatérov 
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Článok 1 

Účel memoranda. 
 
Účelom memoranda je dokumentovať  vzťah medzi Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou SR a Slovenských zväzom rádioamatérov. Toto memorandum vytvára 
široký priestor pre spoluprácu medzi týmito organizáciami pri ich príprave na reakciu 
na živelné pohromy a iné mimoriadne situácie a pri poskytovaní ostatných služieb, pri 
ktorých môže byť vzájomná spolupráca obojstranne prospešná. 
 

 
 

Článok 2 
Strany memoranda. 

 
1. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je 

jednotným, účelovým, humánnym,  politicky nezávislým dobrovoľným 
občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. O združovaní 
občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách 
vlastníctva  pred požiarmi, živelnými pohromami a inými  mimoriadnymi 
udalosťami. DPO SR má štatút nezávislej právnickej osoby budovanej na 
demokratických princípoch.  Pôsobnosť DPO sa vzťahuje na celé územie 
Slovenskej republiky. 
Organizačná štruktúra DPO SR vychádza zo stanov a je založená na 
regionálnom princípe a na vytváraní Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) na 
miestnej úrovni. Štruktúra zložiek DPO SR je  uvedená a aktualizovaná na 
stránke: https://www.dposr.sk/index.php 
 
 

2. Slovenský zväz rádioamatérov (ďalej len SZR) je dobrovoľná, záujmová, 
právne a ekonomicky samostatná organizácia, občianske združenie v súlade so 
zákonom SNR č. 83/1990Zb, ktoré združuje záujemcov o rádioamatérsku 
činnosť. Sídlom ústredného orgánu SZR je Mlynská 4, 900 31 Stupava a 
pôsobnosť organizácie je na území Slovenskej republiky. 
 
SZR si kladie za cieľ podporovať rozvoj rádioamatérstva šírením poznatkov z 
rádiotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky a športových činností s nimi 
súvisiacich, využívať túto činnosť na celospoločenský prospech, na humánne 
ciele a na rozvíjanie priateľstva a porozumenia medzi národmi. 
 
SZR presadzuje rádioamatérske záujmy svojich členov pred úradmi, inými 
organizáciami a pri medzinárodných rokovaniach. Zastupuje slovenských 
rádioamatérov v IARU – Medzinárodnej únii rádioamatérov. 
 

SZR zabezpečuje medzinárodnú QSL službu, organizuje športovú, technickú 
a pretekársku činnosť a súťaže na všetkých úrovniach a zabezpečuje 
reprezentáciu Slovenska  
 
SZR spolupracuje so štátnymi orgánmi v oblasti pomoci v krízových 
situáciách.  



Navrh__MEMORANDUM_O_SPOLUPRACI_MEDZI_DPO_SR_A_SZR_REV3.doc 

19.7.2017  3 

 
Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského 
zväzu rádioamatérov  na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi 
prostriedkami v  mimoriadnych situáciách. Aktivovanie  Rádioamatérskej 
tiesňovej služby A.R.E.S. je výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej 
správy, v rámci “Integrovaného záchranného systému” počas mimoriadnych 
situácií. Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, 
pokiaľ nie je stanovené inak. Počas nácviku prevádzky musia byť dodržané 
pravidlá rádioamatérskeho spojenia. 
 
Rádioamatérska tiesňová služba ARES má jednoduchú dvojstupňovú 
organizačnú štruktúru pozostávajúcu z centrálneho koordinačného centra KC 
v Bratislave a z Krajských koordinačných stredísk sídliacich v sídlach žúp – 
samosprávnych krajov. Organizačná štruktúra ARES je v aktualizovanej podobe 
prístupná na stránke: http://www.szr.sk/ares/index.html. 
 
 

Článok 3. 
Oblasti a metódy spolupráce 

 
Strany memoranda vnímajú  možný priestor na partnerskú  spoluprácu najmä 
v týchto oblastiach: 
 
3.1 Tvorba vzťahov 
 

1. Lokálne partnerstvá 
 
Každá zo strán memoranda bude povzbudzovať svoje oblastné skupiny 
komunikovať s členmi partnerskej organizácie vo svojom regióne s cieľom 
presondovať možnosti pre spoluprácu. Tieto oblastné skupiny môžu 
vykonávať spoločné aktivity v oblasti prípravy na živelné pohromy a iné 
mimoriadne udalosti, realizovať spoločné školenia z problematiky rádiovej 
komunikácie ale aj vzdelávanie v oblasti odstraňovania následkov živelných 
pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. 
 
Lokálne partnerstvá je vhodné zachytiť v písomnej podobe vo forme 
„Vyhlásenia o spolupráci medzi lokálnou organizačnou jednotku DPO SR 
zástupcami rádioamatérov“. Toto „Vyhlásenie o spolupráci“ konkretizuje formy 
spolupráce na miestnej úrovni a definuje kontaktné body. Vo vyhlásení je 
možné doplniť aj ďalšie formy spolupráce, ktoré nie sú uvedené v tomto 
Memorande, ak sa na nich dohodli na lokálnej úrovni ich partneri. Vzor 
takéhoto vyhlásenia je v Prílohe „B“ tohto memoranda, ktorá je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou  
 

 
2. Zdieľané členstvo 

 
Každá zo zmluvných strán  bude  povzbudzovať svojich členov, ktorí o to 
prejavia záujem, aby sa stali členmi partnerskej  organizácie a zúčastňovali sa 
na jej akciách a činnosti. 
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Rádioamatéri sa môžu stať individuálnymi činnými alebo prispievajúcimi 
členmi DHZ pokiaľ o to budú mať záujem a splnia príslušné požiadavky 
vyplývajúce zo Stanov DPO SR a Rokovacieho poriadku DPO SR. 
 
Dobrovoľní hasiči, členovia organizácií DPO SR sa môžu stať rádioamatérmi, 
ak splnia príslušné podmienky vyplývajúce z aktuálne platnej právnej úpravy  
amatérskeho vysielania v Slovenskej republike  t.j. absolvujú prípravu 
a následne vykonajú skúšky (HAREC) pre získanie rádioamatérskeho 
povolenia na základ čoho im následne Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb vydá toto individuálne povolenie na  
používanie frekvencií pre amatérsku stanicu. Rádioamatérmi – poslucháčmi 
sa môžu stať aj bez skúšok a bez získania rádioamatérskeho povolenia. Bez 
tohto povolenia však nesmú vysielať na rádioamatérskych pásmach. 
Dobrovoľní hasiči, členovia organizácií DPO SR sa môžu stať členmi SZR ak 
budú akceptovať stanovy SZR a zaplatia členský poplatok. Vlastnenie 
rádioamatérskej licencie nie je podmienkou členstva v SZR. 
 

3. Dobrovoľníci zo SZR  podporujúci zložky DPO SR  
 
SZR môže poskytnúť dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať zložkám DPO SR pri 
zabezpečení spojenia pre ich potreby počas odstraňovania následkov 
živelných  pohrôm. O tejto  pomoci sa môžu zmluvné strany dohodnúť na 
miestnej alebo oblastnej úrovni ako aj na národnej úrovni. 

 
 
3.2  Podmienky prevádzky vysielacích staníc 
 

1. Prevádzka amatérskej vysielacej stanice  
 
Prevádzku amatérskych vysielacích staníc zabezpečujú operátori s povolením 
na prevádzku amatérskej vysielacej stanice (rádioamatéri), ktorým vydal toto 
povolenie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 
Títo operátori budú vždy vykonávať výlučnú a výhradnú kontrolu nad 
prevádzkou svojich vysielacích staníc. Takáto kontrola sa v súlade s platnou 
legislatívou nemôže odovzdať alebo delegovať na iné osoby, ktorým nebolo 
vydané takéto povolenie. 
 
 

2. Operátori vysielacích staníc DPO SR 
 
Prevádzku vysielacích staníc a zariadení  DPO SR zabezpečujú operátori, 
ktorí sú držiteľmi platného preukazu operátora rádiových zariadení (HaZZ). 
Tento preukaz získava operátor  absolvovaním predpísaného školenia 
a skúšok pre rádiových operátorov v zmysle platných predpisov pre činnosť 
zložiek DPO SR. 
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3.3 Spoločné aktivity strán memoranda v čase pokoja 
 
V čase pokoja, teda mimo zásahov pri mimoriadnych udalostiach, je možné 
realizovať nasledovné spoločné aktivity, na ktorých sa budú spolu podieľať 
zástupcovia z oboch strán memoranda  
 

1. Školenia: 
Využitie odborných znalostí a zručností členov SZR na odbornú prípravu , 
školenia a výcvik  členov základných jednotiek DPO SR pri  používaní  
spojovacej techniky – vysielačiek za rôznych situácií počas zásahov 
v krízových oblastiach. 
 

2. Spoločné cvičenia: 
Organizovanie spoločných cvičení orientovaných na nácvik koordinácie 
činnosti oblastných  zložiek DPO SR a miestnych rádioamatérov pri  
cvičeniach pripravenosti zložiek DPO SR na krízové situácie. 
Organizácia cvičení v rámci širších regiónov, kde sa precvičia možnosti 
spojenia medzi zložkami DPO SR zo vzdialenejších častí regiónov využitím 
rádioamatérskych spojových prostriedkov  
 

3. Rádioamatérske aktivity  
Rádioamatéri môžu pozývať predstaviteľov DPO SR na svoje aktivity ako sú 
napríklad poľné dni a iné formy prípravy rádioamatérov na tiesňovú 
komunikáciu - rádioamatérske cvičenia tiesňovej komunikácie na lokálnej  
alebo celoslovenskej úrovni alebo aj medzinárodnej úrovni (napr. cvičenia 
GLOBALSET) s cieľom priblížiť členom a predstaviteľom DPO SR možnosti 
rádioamatérov pri zabezpečovaní rádiovej komunikácie v krízových situáciách 
na miestnej alebo aj medzinárodnej úrovni. 
 

 
4.4.  Spoločné aktivity počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí 
 

1. Spolupráca rádioamatérov a  zložiek DPO SR pri zabezpečení rádiového 
spojenia v krízovej situácii 
 
Zložky DPO SR si v štandardnej situácii zabezpečujú potrebnú rádiovú 
komunikáciu v mieste zásahu svojimi prostriedkami. Za okolností, že tieto 
prostriedky nestačia na plnenie spojových úloh pri zásahu v krízovej oblasti 
a to z akejkoľvek vážnej príčiny, ktorú nie je možné odstrániť (zložitý terén, 
výpadok napájania alebo vysielacej techniky, iný dôvod) môže veliteľ zásahu 
požiadať o pomoc rádiového operátora - rádioamatéra o poskytnutie pomoci 
pri zabezpečení tiesňového spojenia s požadovanými vlastnosťami 
(preklenutie  terénnej prekážky, odovzdanie správy do vzdialeného miesta 
a pod.) tak, aby bolo možné odoslať potrebnú správu  adresátovi.  
§ 13 Osobná pomoc a vecné plnenie  v zmysle zákona 129/2002 Z.z. v aktuálnom znení. 
O  zabezpečení tohto tiesňového spojenia si rádioamatér musí urobiť záznam 
ktorý si uchová minimálne 1 rok  
Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba povinná 
vystaviť na žiadosť rádioamatéra, ktorý poskytol pomoc, písomné potvrdenie o 
poskytnutí pomoci. . § 13  ods (2)  zákona  129/2002 Z.z. O IZS  v aktuálnom znení. 
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2. Zabezpečenie komunikácie pre ďalšie zložky 

 
Pokiaľ v rámci činnosti rádioamatérov v postihnutej oblasti na základe 
spolupráce so zasahujúcimi jednotkami DPO SR vznikne potreba na prenos 
krízových správ aj pre ďalšie zložky IZS zasahujúce v tejto oblasti (pre hlavné 
zložky ISZ alebo pre samosprávy v postihnutej oblasti a podobne), 
rádioamatéri zabezpečia prenos správ aj pre tieto zložky pokiaľ to bude 
technicky realizovateľné. Prioritu v prenose správ pre rôzne zložky bude 
určovať najvyššie postavený predstaviteľ velenia zasahujúcich jednotiek. 
 

3. Koordinácia činnosti na celoslovenskej  úrovni 
 
Ak bude potrebná koordinácia činnosti rádioamatérov z ARES SZR 
a dobrovoľných hasičov z DPO SR na celoslovenskej úrovni, táto sa bude 
realizovať medzi  primárnymi bodmi kontaktu oboch organizácií, ktoré sú 
uvedené v Prílohe „A“ tohto memoranda.   
 

4. Zapožičiavanie vybavenia a zariadení  
 
Každá zo zmluvných strán môže požiadať o poskytnutie potrebného 
vybavenia alebo zariadenia, ktoré má k dispozícii druhá strana, na dočasné 
použitie počas činnosti v mieste živelnej pohromy.  
 
Postupy a zodpovednosti pri zapožičiavaní takéhoto vybavenia nie sú 
súčasťou tohto memoranda a tieto budú riešené samostatnými písomnými 
dohodami medzi stranami participujúcimi na tejto pôžičke. 
 

 
ČLÁNOK 5 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Strany memoranda budú šíriť toto memorandum medzi svojimi podriadenými 
organizačnými zložkami a členmi a tak podporovať napĺňanie  účelu tohto 
memoranda. 
 

2. Strany memoranda sa zaväzujú k vzájomnej partnerskej spolupráci v rámci 
predmetu spolupráce a ku koordinácii krokov na zlepšenie situácie v oblasti 
spolupráce. 
 

3. Ak sa strany memoranda pri napĺňaní predmetu spolupráce nedohodnú inak, 
záväzky vyplývajúce z tohto memoranda  nepredstavujú záväzok  spočívajúci 
vo vzájomnom materiálnom či finančnom plnení. 
 

4. Ani jedna zo strán tohto Memoranda  o spolupráci nemá právomoc konať v 
mene druhej strany, alebo zaväzovať druhú stranu akýmkoľvek záväzkom. 
 

5. Plnenie tohto memoranda o spolupráci nie je možné vynútiť súdnou cestou. 
Jediným spôsobom na vyriešenie problémov s neplnením ustanovení  tohto 
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memoranda o spolupráci je oficiálne odstúpenie od memoranda a to bez  
náhrady škody alebo penalizácie.  
 

6. Akékoľvek zmeny tohto memoranda je možné vykonať výlučne formou  
písomných dodatkov podpísaných štatutármi oboch strán memoranda. 
 

7. Toto memorandum nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu, ktoré sú 
uvedené nižšie  a končí sa xx. xxxxxx. 2022  t.j. päť rokov od dátumu podpisu. 
Zmluvné strany môžu predĺžiť platnosť memoranda na ďalšie obdobie 
neprevyšujúce päť rokov, avšak toto predĺženie musí byť podpísané v 
písomnej forme štatutármi oboch strán memoranda. 
 

8. Toto memorandum môže jednostranne odstúpiť ktorákoľvek strana 
memoranda tým, že písomne oznámi druhej strane svoju vôľu od neho 
odstúpiť. 
 

 
 
 
 

V Bratislave dňa ........................ 

 
 

V Bratislave dňa ........................ 
 
 

.............................................................. 

 
 

............................................................. 
Roman Kudláč 

prezident 
Slovenského zväzu rádioamatérov. 

Pavol Ceľuch 
prezident 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
 
 

............................................................ 

 

Ing. Jaroslav Kubíček 
predseda  

Rádioamatérskej tiesňovej služby 
A.R.E.S. 

 

 
PRÍLOHY MEMORANDA 
 

A. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE – PRIMÁRNE BODY KONTAKTU  
B. Vyhlásenie o spolupráci medzi lokálnou organizačnou jednotku DPO SR a 

zástupcami rádioamatérov SZR. 


