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V4 - UPRAVENÁ VERZIA REV3 – KONEČNÁ PODOBA 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI DPO SR A SZR 
 
 

PRÍLOHA B 
(VZOR VYHLÁSENIA) 

 

Vyhlásenie o spolupráci medzi lokálnou organizačnou jednotku DPO 
SR a zástupcami rádioamatérov SZR. 

 

 
Článok 1 

Strany vyhlásenia 
 
Cieľom  tohoto Vyhlásenia o spolupráci je dokumentovať vzťah medzi  
 
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  obce XXXX 
.................................................................................... 
Tu sa uvedie konkrétna zložka DPO SR – konkrétny Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).  Tento text sa 

v konečnej verzii Vyhlásenia  vynecháva ! 
 
XXXX  YYYYYYYYYY, OMXYYY (FO alebo PO) 
.............................................................................. 
Tu sa uvedie meno a volací znak rádioamatéra, koordinátora KS ARES,  alebo meno vedúceho operátora 
a volacia značka rádioklubu, ktorý bude spolupracovať s príslušným DHZ. Tento červený  text sa 
v konečnej verzii „Vyhlásenia“  vynecháva. Bližšie kontaktné informácie sú potom uvedené nižšie 
v tabuľkovej forme ! 

 
pri príprave na mimoriadne udalosti a pri zásahoch  počas nich.  
 
Toto „Vyhlásenie o spolupráci“ uvádza metódy kooperácie medzi zúčastnenými stranami  
v čase pokoja, teda mimo zásahov pri mimoriadnych udalostiach, ako aj formy 
spolupráce počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, ktoré môžu byť pre 
obe zúčastnené strany prospešné. Vyhlásenie vychádza z celoštátne platného 
„Memoranda o spolupráci medzi Dobrovoľnou  požiarnou ochranou SR a SZR“ a preto 
sa naň viažu ustanovenia obsiahnuté v tomto memorande. Každá zo strán vyhlásenia si 
zachováva pri svojej činnosti vlastnú nezávislosť a každá je zodpovedná za vytvorenie 
vlastnej politiky a financovanie svojich aktivít. 
 

Článok 2  
Formy spolupráce 

 
Obe zúčastnené strany súhlasia so spôsobmi spolupráce ustanovené v  uzavretom 
„Memorande o spolupráci medzi DPO SR  a SZR“ Článok 3  Oblasti a metódy 
spolupráce 
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Tieto strany sa navyše dohodli na  nasledovných miestnych metódach spolupráce: 
 
Realizačná poznámka k článku 2: 
Ak spolupráca  DZH a rádioamatéra(rov) nepresiahne rámce  určené v Memorande, potom stačí v tejto 
časti uviesť len, že spolupráca sa bude realizovať v rozsahu uvedenom v memorande. 

 
V ďalšom sú uvedené len ako VZOR niektoré možné formy lokálnej spolupráce. Pri koncipovaní 
Vyhlásenia sa to upraví podľa potrieb lokálnych partnerov. 

 
Dobrovoľný hasičský zbor .XXXXXX..... 
• Začleniť  rádioamatéra  XXX a jeho plány reakcie na mimoriadne udalosti do svojich 

plánov  
• poskytovať školenia pripravenosti   
• poskytne ....... (vymenovať, čo môže DHZ poskytnúť  rádioamatérom) 

• prizývať rádioamatéra na súčinnostné cvičenia.... 
 
Rádioamatéri zo skupiny  XXX budú: 
• Poskytnú personál, ktorý  bude pomáhať s komunikáciou medzi zložkami DPO SR 

a to predovšetkým v prípadoch, kedy komunikačné prostriedky, ktorými disponujú 
zložky DPO SR nebudú vedieť zabezpečiť potrebné druhy spojenia kvôli rôznym 
neodstrániteľným dôvodom ako sú napr. konfigurácia horského terénu, príliš veľké 
vzdialenosti a  podobne 

• Pridať ďalšie požiadavky na podporu od rádioamatérov ak je to  potrebné a vhodné  

 
 

Článok 3 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Toto vyhlásenie o spolupráci nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu 

zmluvných strán uvedených nižšie a končí dňom __________ .   
Odporúčanie: 
tieto vyhlásenia je vhodné  podpisovať s dobou určitou na obdobie max 5 rokov. V rámci tohto 
obdobia sa dá vyhodnotiť prínos tejto zmluvy a stanoviť, či sa bude predlžovať aj na ďalšie päťročné 
obdobie. Koniec platnosti Vyhlásení je možné  previazať s termínom, kedy končí platnosť 
celoštátneho Memoranda o spolupráci. Tým sa predíde v nejednoznačnosti v termínoch  platnosti 
alebo aj ukončenia centrálnej zmluvy a lokálnych zmlúv.  
 

2. V prípade, že dôjde ku odstúpeniu od Memoranda o spolupráci medzi  DPO SR 
a SZR na celoštátnej úrovni, stráca účinnosť aj toto vyhlásenie o spolupráci medzi 
lokálnou organizačnou jednotkou DPO SR a  SZR. 
 

3. Vyhlásenie o spolupráci je možné odstúpiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo 
zúčastnených strán a to kedykoľvek a bez výpovedných lehôt. 
 

4. Ani jedna zo zúčastnených strán tohto vyhlásenia o spolupráci nemá možnosť konať 
v mene druhej strany, alebo zaväzovať druhú stranu akýmkoľvek záväzkom. Plnenie 
tohto vyhlásenia o spolupráci nie je možné  vynútiť súdnou cestou. Jediným 
spôsobom na vyriešenie problémov s neplnením ustanovení tohto „Vyhlásenia 
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o spolupráci“  je jeho oficiálne ukončenie odstúpením a to bez  náhrady škody alebo 
penalizácie. 

 
 
Primárne kontaktné body 
 

Dobrovoľný požiarny zbor DHZ  xxxx Rádioamatérska organizácia /  
fyzická osoba 

Meno:  Meno:  
Funkcia Veliteľ DHZ XXX (alebo iný 

poverený zástupca za DHZ) 
Funkcia: Príklady funkcií:  

Krajský koordinátor ARES) 
Vedúci operátor rádioklubu 
Rádiový operátor (ARES) 

Telefón:  Telefón  
Mobil  Mobil  
e-mail  e-mail  
Adresa:  Je nevyhnutné uviesť aj adresu 

pre prípad úplného výpadku 
elektronických komunikácií 

Adresa Je nevyhnutné uviesť aj adresu 
pre prípad úplného výpadku 
elektronických komunikácií 

    
 
 
 
 
V XXXX  dňa............................ 

 
V XXXX  dňa............................ 

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

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

Meno a priezvisko za DHZ Meno a priezvisko za rádioamatéra (ov)  
  
  
 
 
 
 
Poznámka: 
 
Texty vyznačené červenou farbou a šikmým písmom italika sa v konečnej verzii 
vyhlásení pripravených na lokálnej úrovni neuvádzajú. Tu sú uvedené len ako realizačná 
poznámka alebo ako príklad. 


