
  

 

 

 

 

D O H O D A 
 

 

 

medzi 

 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

 

a 

 

Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky 

 

 

 

O  VZÁJOMNEJ  SPOLUPRÁCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava 

2012 

 

 



 

 

 

DOHODA 
 

o vzájomnej spolupráci pri bezpečnostných opatreniach, 

policajných akciách, pátracích akciách, záchranárskych akciách 

a ďalšej služobnej činnosti Policajného zboru 

 

uzatvorená medzi 

 

MINISTERSTVOM VNÚTRA SLOVENSKEJ REPIBLIKY 

Pribinova 2 

812 72  Bratislava 

IČO: 00 151 866 

zastúpeným prezidentom Policajného zboru 

gen. PaedDr. Tiborom Gašparom 

na základe plnomocenstva č. KM - OPV A2-2012/411-186 

zo dňa 20. 11. 2012 

a 

 

DOBROVOĽNOU POŽIARNOU OCHRANOU  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Kutuzovova 17 

831 03 Bratislava 

IČO: 00 177474 

zastúpenou generálnym sekretárom  

Vendelínom Horváthom 

na základe oznámenia zo dňa 7. 5. 2002 

 

 

(ďalej len ,,strany dohody“) 

 

 

 

 

 



Článok 1 

Predmet úpravy 

 

 

(1) Predmetom tejto dohody je úprava základných podmienok pre spoluprácu strán dohody.  

  

(2) Táto dohoda sa uzatvára na základe ustanovenia § 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a podľa § 

51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

(3) Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca a to najmä  

 

a) poskytovaním zdravotníckeho zabezpečenia a technickej podpory pri policajných 

akciách vykonávaných Policajným zborom, síl a prostriedkov pri akciách 

vykonávaných Policajným zborom, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo ohrozenia 

života, zdravia, majetku alebo životného prostredia, 

b) organizovaní a vykonávaní prednášok a praktických cvičení v oblasti 

bezpečnostných opatrení, policajných akcií, pátracej činnosti, ochrany pred požiarmi 

a záchranárskej činnosti v rámci odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru 

a členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, 

c) vykonávaním metodickej činnosti v oblasti bezpečnostných opatrení, policajných 

akcií, pátracej činnosti, ochrany pred požiarmi a záchranárskej činnosti.  

  

(4) Táto dohoda vychádza z právnych predpisov platných v čase jej uzavretia a je záväzná 

pre obe strany dohody. 

 

(5) Vzájomná spolupráca podľa tejto dohody je riadená príslušnými funkcionármi 

Policajného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí za ňu 

zodpovedajú v plnom rozsahu, pokiaľ nie je touto dohodou upravené inak.  

 

(6) Vzájomná spolupráca podľa tejto dohody je vykonávaná bezodplatne. Náklady spojené 

s výkonom vzájomnej spolupráce znášajú strany dohody samostatne. 

 

 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 
 

 

(1) Poskytovanie vzájomnej spolupráce podľa tejto dohody sa vzťahuje na 

 

a) technickú podporu, 

b) poskytovanie síl a prostriedkov, 

c) odbornú prípravu, 

d) metodickú činnosť. 

 

 

 

 

 

 



 

(2) Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v otázkach pôsobnosti tejto dohody konajú  

 

a) prezident Policajného zboru, 

b) viceprezident Policajného zboru,  

c) riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru, 

d) riaditeľ úradu kriminálnej polície prezídia Policajného zboru 

e) riaditeľ odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností úradu kriminálnej 

polície prezídia Policajného zboru, 

f) riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru, 

g) ústredné operačné stredisko prezídia Policajného zboru,  

h) operačné stredisko krajského riaditeľstva Policajného zboru, 

i) operačné stredisko okresného riaditeľstva Policajného zboru, 

j) stála služba odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností úradu kriminálnej 

polície prezídia Policajného zboru, 

k) príslušník Policajného zboru poverený nadriadeným podľa písmena a) až j) tohto 

odseku. 

   

(3) Za Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky konajú  

 

a) generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, 

b) okresný resp. územný veliteľ dobrovoľnej požiarnej ochrany, 

c) veliteľ dobrovoľného hasičského zboru, 

d) člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky poverený funkcionárom 

podľa písmena a) až c) tohto odseku. 

 

 

 

Článok 3 

Záväzky strán dohody 

 

 

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaväzuje pri poskytovaní vzájomnej 

spolupráce v rozsahu pôsobnosti tejto dohody: 

 

 

a) spolupodieľať sa na organizovaní a vykonávaní prednášok a praktických cvičení 

v oblasti  bezpečnostných opatrení, policajných akcií, pátracej činnosti, požiarnej 

ochrany, záchranárskej činnosti alebo zdravotníckej činnosti v rámci odbornej 

prípravy príslušníkov Policajného zboru a členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky, 

  

b) spolupodieľať sa na vykonávaní metodickej činnosti v oblasti bezpečnostných 

opatrení, policajných akcií, pátracej činnosti, ochrany pred požiarmi a záchranárskej 

činnosti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa zaväzuje pri poskytovaní 

vzájomnej spolupráce v rozsahu pôsobnosti tejto dohody: 

 

a) poskytnúť sily a prostriedky alebo technickú podporu pri bezpečnostných opatreniach, 

policajných akciách, pátracích akciách, záchranárskych akciách, prípadne ďalšej 

služobnej činnosti Policajného zboru, 

 

b) spolupodieľať sa na činnostiach uvedených v odseku 1 tejto dohody. 

 

(3) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa činností uvedených v ods. 2 

písm. a) a b) zúčastňuje v takom rozsahu, ako jej to personálne a technické možnosti 

dovolia. 

 

(4) Strany dohody sú povinné podľa § 80 ods.1, 2 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou alebo plnením úloh 

Policajného zboru vyplývajúcich z tejto dohody. 

 

 

Článok 4 

Práva strán dohody 

 

(1) Príslušníci Policajného zboru  podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až j) môžu prizvať 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky za účelom poskytovania plnenia 

tejto dohody. 

 

 

(2)  Generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky môže prizvať 

príslušníkov Policajného zboru za účelom poskytovania plnenia predmetnej dohody. 

 

 

 

Článok 5 

Podmienky poskytnutia vzájomnej pomoci 
 

 

(1) Prizvanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vykoná oprávnený 

príslušník Policajného zboru podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až j) na základe písomnej 

žiadosti, ktorú doručí na Sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky.  

 

(2)  V prípade situácie, ktorá neznesie odklad, môže oprávnený príslušník Policajného 

zboru podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až j) vyžiadať spoluprácu telefonicky alebo ústne; 

v tomto prípade je povinný zaslať písomnú žiadosť na Sekretariát Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Slovenskej republiky bezodkladne, najneskôr do troch dní. 

 



(3)  V písomnej žiadosti podľa odseku 1 sa uvedú základné informácie o bezpečnostnom 

opatrení, policajnej akcii, pátracej akcii, záchrannej akcii alebo ďalšej služobnej 

činnosti Policajného zboru, rozsahu zabezpečenia, technickej podpory a potrebe 

nasadenia síl a prostriedkov. 

 

(4) Žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky smerom k Policajnému 

zboru týkajúcich sa predmetu dohody sa zasielajú 

 

a) prezidentovi Policajného zboru, 

b) viceprezidentovi Policajného zboru,  

c) riaditeľovi krajského riaditeľstva Policajného zboru, 

d)  riaditeľovi úradu kriminálnej polície  prezídia Policajného zboru, 

e) riaditeľovi odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností úradu 

kriminálnej polície  prezídia Policajného zboru, 

f) riaditeľovi okresného riaditeľstva Policajného zboru. 

 

 

(5) Žiadosti a písomnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky smerom 

k Policajnému zboru týkajúce sa predmetu dohody podpisuje generálny sekretár 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.  

 

(6) Ak pri poskytnutí vzájomnej pomoci dôjde ku škode, táto bude riešená podľa 

príslušných právnych predpisov o zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

 

 

 

Článok 6 

Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce 

 

 

Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce podľa tejto dohody sa vykonáva písomne jedenkrát 

ročne vždy k 31. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa má 

vyhodnotiť vzájomná spolupráca. Za jeho spracovanie zodpovedá prezident Policajného 

zboru a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo nimi 

poverení funkcionári.  

 

Článok 7 

Skončenie dohody 

 

 

(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť dohody možno ukončiť dohodou 

strán dohody alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán dohody. Platnosť 

dohody končí zánikom občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana 

Slovenskej republiky. 

 

(2) Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane 

dohody. 

 



 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami dohody. 

 

(2) Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

každý z nich má rovnakú platnosť. 

 

(3) Každá zo strán dohody dostane  dva výtlačky. 

 

(4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len písomným 

dodatkom podpísaným oboma stranami dohody. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou 

súčasťou dohody. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 11. 12. 2012 

 

 

 

Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky          Za Dobrovoľnú požiarnu ochranu  

Slovenskej republiky            

 


