
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Asociácia horských záchranárov 

 
Čl. I. 

Názov, sídlo 
 

1. Názov občianskeho združenia - Asociácia horských záchranárov. 
 

2. Asociácia horských záchranárov (ďalej aj „asociácia“) je dobrovoľnou, stavovskou 
organizáciou, združujúcou horských záchranárov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Sídlom Asociácie horských záchranárov je:  

 
Dom oblastného strediska HZS Vysoké Tatry 

      Starý Smokovec č. 23 
      062 01  Vysoké Tatry 
 
 

Čl. II. 
Cieľ činnosti 

1. Cieľom činnosti občianskeho združenia Asociácia horských záchranárov je:   
a) združovať horských záchranárov a lyžiarskych záchranárov na Slovensku a prispievať 

k vykonávaniu záchrannej činnosti v horských oblastiach na celom území Slovenskej republiky 
v úzkej súčinnosti s Horskou záchrannou službou, štátnou rozpočtovou organizáciou 
Ministerstva vnútra SR, 

b) zastrešovať a hájiť záujmy svojich členov združených v tejto asociácii, 
c) vytvárať podmienky pre činnosť a právnu ochranu svojim členom, 
d) zastupovať svojich členov ako vysielajúca organizácia pri rokovaniach s Horskou záchranou 

službou 
e) uzatvárať rámcové zmluvy s Horskou záchrannou službou 
f) určovať a riadiť vzdelávanie svojich členov vrátane prideľovania a registrácie kreditov 

prostredníctvom vnútorných aktov asociácie, 
g) stretávanie sa jeho členov pri rôznych spoločenských, športových a iných záujmových 

podujatiach, 
h) vykonávať osvetu, za účelom preventívnej výchovy návštevníkov horských oblastí o bezpečnom    

  pohybe a láske k prírode, 
i) organizovať športové podujatia, 
j) vytvárať predpoklady pre zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti svojich 

členov. 
 

2. Asociácia horských záchranárov zastupuje záujmy svojich členov v samosprávnych a štátnych 
orgánoch.  

 
3. Asociácia horských záchranárov vyvíja svoju činnosť v súlade so zákonom č. 406/2011 

o dobrovoľníctve a so zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. 
 
 
 
 



 
Čl. III. 

Organizačná štruktúra Asociácie horských záchranárov 
 

1. Organizačnú štruktúru Asociácie horských záchranárov tvoria nasledovné sekcie:  
Sekcia A:  horskí záchranári s platnou odbornou spôsobilosťou na pozemnú záchrannú 

činnosť, záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou, jaskynnú 
záchrannú činnosť alebo záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa. 
Obsah a rozsah príslušnej odbornej spôsobilosti je definovaný vykonávacím 
predpisom k zákonu č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe. 

Sekcia B:  horskí záchranári s platnou odbornou spôsobilosťou na základnú záchrannú 
činnosť. Obsah a rozsah odbornej spôsobilosti je definovaný vykonávacím predpisom 
k zákonu č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe. 

Sekcia C:  horskí záchranári s platnou odbornou spôsobilosťou záchranná činnosť na 
lyžiarskej trati. Obsah a rozsah odbornej spôsobilosti je definovaný vykonávacím 
predpisom k zákonu č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe. 

Sekcia D:  seniori 
Sekcia E:  čakatelia 

 
2. Záchranári sekcie A a B pôsobia v nasledovných geografických oblastiach:  

 
a) Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Pieniny 
b) Nízke Tatry 
c) Západné Tatry a Stredné Beskydy 
d) Veľká Fatra, Kremnické vrchy 
e) Malá Fatra, Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucká vrchovina, Kyuscké Beskydy 
f) Slovenský raj, Bukovské vrchy. 
 
3. Členovia sekcie A a B si zvolia predsedov a podpredsedov v jednotlivých geografických 

oblastiach podľa ods. 2, pričom jeden z nich je vždy dobrovoľný záchranár a druhý je 
v služobnom vzťahu s Horskou záchrannou službou. Záchranári v oblasti podľa ods. 2 písm. 
d) a písm. e) budú mať po dvoch podpredsedoch.  

4. Záchranári v sekcii C pôsobia v dvoch územných celkoch:  
a. Banskobystrický a Žilinský kraj,  
b. Prešovský a Košický kraj.  

5. Členovia sekcie C si zvolia za každý územný celok predsedu.  
 

 
Čl. IV. 

Orgány asociácie a ich činnosť 
 

Orgánmi Asociácie horských záchranárov sú: 
a) Zhromaždenie členov 
b) Správna rada 
c) Predseda asociácie 
d) Revízna komisia. 

 
Čl. V. 

Uznášaniaschopnosť orgánov asociácie 
 

Orgány Asociácie horských záchranárov sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov, pričom o prijatí uznesenia rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
účastníkov, ak tieto stanovy neustanovujú inak. 



  
Čl. VI. 

Zhromaždenie členov 
 

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom asociácie. Zúčastňujú sa na ňom členovia 
asociácie. Zhromaždenie členov je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
jeho členov. V prípade, ak zhromaždenie členov v deň svojho zasadnutia nie je uznášania 
schopné, predseda asociácie určí minimálne 30-minútovú prestávku na získanie uznášania 
schopnosti. Po uplynutí tejto prestávky je zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na 
počet prítomných členov.   
 

2. Členovia asociácie môžu splnomocniť iného člena asociácie zo svojej sekcie na ich 
zastupovanie na zhromaždení členov. Plnomocenstvo musí byť písomné a vlastnoručne 
podpísané splnomocňujúcim členom asociácie. Jeden člen môže na zhromaždení zastupovať 
na základe plnomocenstva najviac piatich členov asociácie zo svojej sekcie. 

 
3. Zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne a zvoláva ho predseda asociácie. 

Zhromaždenie môže zvolať aj nadpolovičná väčšina členov Správnej rady. O termíne a mieste 
zhromaždenia upovedomí jeho zvolávateľ (predseda asociácie alebo Správna rada) všetkých 
členov asociácie najneskôr 15 dní pred uskutočnením zhromaždenia. Zhromaždenie možno 
zvolať aj elektronickou formou.  

 
4. Členovia asociácie Sekcie A podľa čl. III. týchto stanov majú pri hlasovaní na zhromaždení 

členov dva hlasy. Členovia asociácie sekcie B, sekcie C a sekcie D majú pri hlasovaní na 
zhromaždení členov po jednom hlase..  

 
5. Zhromaždenie členov:  

 
a)  prerokúva a schvaľuje stanovy Asociácie horských záchranárov, ich doplnenia a zmeny, 
b)  schvaľuje hlavný zámer činnosti asociácie, 
c)  schvaľuje rozpočet asociácie a správu o hospodárení, 
d)  rozhoduje o spôsobe volieb a hlasovania, 
e)  rozhoduje o zániku asociácie, 
f)  rozhoduje o nakladaní s majetkom asociácie, rozhoduje o použití zvyšného majetku 

asociácie v prípade jej zániku.  
 

6. Zhromaždenie členov asociácie môže prijímať rozhodnutia aj mimo zhromaždenia členov. 
Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie predkladá členom predseda asociácie 
samostatne alebo na návrh správnej rady. Členovia zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo 
elektronickou poštou. Ak sa člen asociácie nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. 
Na prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov asociácie. Predseda asociácie alebo správna rada oznámia výsledky hlasovania 
písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom.  

 
 

Čl. VII. 
Správna rada 

 
1. Správna rada je výkonným orgánom asociácie, je volená členmi jednotlivých sekcií A až D, ak 

sú zriadené. Členmi Správnej rady za sekcie A a B sú predsedovia a podpredsedovia 
jednotlivých oblastí podľa čl. III ods. 2 a 3 stanov. Členmi Správnej rady za sekciu C sú 
predsedovia jednotlivých územných celkov podľa čl. III ods. 4 a 5. Členovia sekcie D si zvolia 
do správnej rady jedného zástupcu. 
 



2. Na čele správnej rady je predseda asociácie ako štatutárny orgán. Predseda asociácie nemá 
hlasovacie právo v správnej rade.  

 
3. Správna rada: 

 
a) organizuje a riadi činnosť v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov,  
b) rozhoduje o všetkých podstatných otázkach asociácie,  
c) vydáva smernice, ktoré sú záväzné pre všetkých členov asociácie,  
d) rozhoduje o prijatí za člena asociácie a o vylúčení člena asociácie,  
e) rozhoduje o udelení čestného členstva v asociácii v prípade splnenia osobitných 

podmienok, 
f) v sporných otázkach podáva záväzný výklad stanov asociácie.   

 
4. Funkčné obdobie členov Správnej rady sú tri roky. Po uplynutí funkčného obdobia členov 

Správnej rady vykonávajú pôvodní členovia svoju funkciu až do zvolenia nových členov.  
 

5. Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania Správnej rady. Návrh uznesenia 
spolu s lehotou na vyjadrenie predkladá členom Správnej rady predseda asociácie alebo 
ktorýkoľvek člen Správnej rady. Členovia Správnej rady zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo 
elektronickou poštou. Ak sa člen Správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal 
hlasovania. Na prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov Správnej rady. Predseda asociácie oznámi výsledky hlasovania písomne alebo 
elektronicky členom Správnej rady. 

 
 

Čl. VIII. 
Predseda asociácie 

 
1. Štatutárnym orgánom Asociácie horských záchranárov je predseda asociácie, ktorý zastupuje 

asociáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach samostatne v intenciách stanov, 
uznesení Zhromaždenia členov a Správnej rady a všeobecne platných právnych predpisov SR 
v období medzi dvoma zasadnutiami Zhromaždenia členov.  

 
2. Predsedu asociácie zvolí Správna rada z členov asociácie, a to nadpolovičnou väčšinou. 
 
3. Funkčné obdobie predsedu asociácie sú tri roky. Po uplynutí funkčného obdobia predsedu 

asociácie vykonáva pôvodný predseda svoju funkciu až do zvolenia nového predsedu asociácie.  
 
 
 

Čl. IX. 
Revízna komisia 

 
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom asociácie. 

 
2. Revíznu komisiu tvoria zástupcovia každej sekcie A až D, ak sú zriadené. Každá sekcia má 

v Revíznej komisii po jednom zástupcovi. Revízna komisia si spomedzi svojich členov zvolí 
predsedu.. 
 

3. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade a s funkciou Predsedu 
asociácie.  
 

4. Revízna komisia kontroluje hospodárenie a činnosť asociácie, pričom sa riadi týmito stanovami 
a uzneseniami zhromaždenia členov. 



 
5. Revízna komisia schvaľuje účtovnú závierku. 

 
6. Revízna komisia rozhoduje o odvolaniach a podaných námietkach proti rozhodnutiam Správnej 

rady o vylúčení z asociácie. Vylúčený člen môže podať odvolanie do 10 dní odo dňa rozhodnutia 
Správnej rady o vylúčení z asociácie. Ak vylúčený člen podá odvolanie proti rozhodnutiu 
Správnej rady o vylúčení, má pozastavené členstvo v asociácii až do rozhodnutia Revíznej 
komisie. O odvolaní vylúčeného člena rozhoduje Revízna komisia v lehote 30 dní odo dňa 
doručenia odvolania. 
 

7. Revízna komisia môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania Revíznej komisie. Návrh 
uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie predkladá členom Revíznej komisie jej predseda alebo 
ktorýkoľvek člen Revíznej komisie. Členovia Revíznej komisie zašlú svoje vyjadrenie písomne 
alebo elektronickou poštou. Ak sa člen Revíznej komisie nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal 
hlasovania. Na prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov Revíznej komisie. Predseda Revíznej komisie oznámi výsledky hlasovania 
písomne alebo elektronicky členom Revíznej komisie. 

 
Čl. X. 
Členstvo 

 
1. Členom Asociácie horských záchranárov sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, 

členstvo je dobrovoľné, a má iba individuálnu formu. Členovia asociácie sú zaradení do 
jednotlivých sekcií podľa čl. III ods. 1, pričom každý môže byť zaradený len do jednej sekcie.  

 
2. Členstvo v sekcii D Asociácie horských záchranárov schvaľuje na návrh príslušnej oblasti 

Správna rada. Členom v tejto sekcii sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá  bola príslušníkom 
Horskej  záchrannej služby a v súčasnosti je vo výsluhovom dôchodku, alebo osoba, ktorá 
pôsobila v horskej záchrane aspoň 15 rokov.   

3. Členom asociácie v sekcii E – čakateľ, môže byť príslušník Horskej záchrannej služby alebo 
dobrovoľný záchranár, ktorý ešte nezískal príslušnú odbornú spôsobilosť v zmysle 
vykonávacieho predpisu k zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, ale je v procese 
vzdelávania. Ak má čakateľ pôsobiť v niektorej oblasti podľa čl. III ods. 2 stanov, navrhnú ho za 
čakteľa aspoň dvaja členovia asociácie – ručitelia z tejto oblasti (z toho minimálne jeden je 
v služobnom vzťahu s Horskou záchrannou službou) a vyjadrí sa riaditeľ príslušného oblastného 
strediska Horskej záchrannej služby. Ak má čakateľ pôsobiť v inej oblasti, navrhnú ho za 
čakateľa aspoň dvaja členovia asociácie.   
 

4. Člen sekcie E – čakateľ, nemá právo voliť a byť volený do orgánov asociácie a nemá právo 
hlasovať na zhromaždení členov asociácie.  
 

5. V osobitných prípadoch môže správna rada rozhodnúť o udelení čestného členstva v asociácii. 
Čestný člen nemá hlasovacie právo.   
 

6. Ak člen asociácie prestane spĺňať podmienky pre členstvo v príslušnej sekcii, avšak spĺňa 
podmienky pre príslušnosť v inej sekcii, informuje o tom Správnu radu a požiada o presun do 
príslušnej sekcie.  

 
7. Pri prechode do inej sekcie stráca člen asociácie funkciu v Správnej rade alebo v Revíznej 

komisii, ktorú zastával v pôvodnej sekcii. Toto ustanovenie neplatí pri prechode medzi 
sekciami A a B. 

 



8. Člen Asociácie horských záchranárov má právo: 

a) voliť a byť volený do orgánov (okrem členov v sekcii E – čakateľov, čestných členov a členov 
s pozastaveným členstvom), 

b) zúčastňovať sa zhromaždenia členov, 
c) byť informovaný o všetkých záležitostiach a akciách asociácie, 
d) zúčastňovať sa akcií a aktivít usporiadaných asociáciou, 
e) podávať návrhy a podnety na činnosť asociácie.  

        
9. Člen Asociácie horských záchranárov je povinný: 

 
       a) dodržiavať stanovy asociácie, 
       b) rešpektovať uznesenia orgánov asociácie, 
       c) riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený, 
       d) aktívne sa zúčastňovať činností asociácie, 
       e) platiť riadne a včas členské príspevky v určenej výške, 
       f) riadne hospodáriť a ochraňovať zverené prostriedky a majetok. 
  

10. O prijatí za člena asociácie do príslušnej sekcie rozhoduje Správna rada na základe písomnej 
prihlášky uchádzača o členstvo, ak záujemca o členstvo spĺňa podmienky členstva v príslušnej 
sekcii podľa týchto stanov, a to do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. Členstvo vzniká dňom, 
kedy Správna rada rozhodla o prijatí za člena. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve.  

 
11. Členstvo zaniká: 

 
a) vylúčením na základe rozhodnutia Správnej rady, 
b) písomným oznámením člena o vystúpení z asociácie, 
c) ukončením činnosti asociácie, 
d) nezískaním odbornej spôsobilosti čakateľa v lehote 2 rokov odo dňa prijatia za člena asociácie 

do sekcie E, 
e) smrťou fyzickej osoby, 
f) stratou všetkých odborných spôsobilostí v zmysle čl. III ods. 1 stanov a člen nepatrí do sekcie 

D, 
g) nezaplatením členského príspevku ani po písomnej výzve na zaplatenie. 

 
12. Člena asociácie môže Správna rada vylúčiť z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti v asociácii, 

hrubého porušenia stanov alebo vnútorných dokumentov asociácie, alebo pre správanie, ktoré 
ohrozuje dobrú povesť asociácie. 

 
13. Evidenciu členov asociácie, evidenciu členov Správnej rady a evidenciu členov Revíznej 

komisie vedie a aktualizuje predseda asociácie alebo ním poverený člen asociácie.   

14. Členský príspevok pre príslušný rok určí zhromaždenie členov asociácie. 
 
 

Čl. XI. 
Zásady hospodárenia 

 
1. Asociácia hospodári so svojím majetkom podľa osobitných smerníc o hospodárení 

s majetkom. 
 

2. Zdroje príjmov asociácie: 
a) príspevky od členov 



b) dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb 
c) finančné príspevky orgánov samosprávy i štátnej správy  
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti a výnosy z majetku asociácie, 
e) 3% podielu zo zaplatenej dane (v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) 
f) iné príjmy. 
 
3. Asociácia hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, pričom výnosy z majetku a 

vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa asociácie. V záujme vytvárania 
vlastných zdrojov môže asociácia vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu 
so zabezpečením cieľov a poslania asociácie, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
a týmito stanovami. 

 
4. Asociácia hospodári so zverenými prostriedkami samostatne a efektívne na základe rozpočtu. 

Pre hospodárenie a správu majetku asociácie platia všeobecne platné predpisy SR a rozpočet 
asociácie. Finančný rok asociácie sa kryje s kalendárnym rokom. 

 
 

Čl. XII. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Stanovy Asociácie horských záchranárov boli schválené na zhromaždení členov asociácie dňa 

04.12.2015 a v tento deň nadobudli aj účinnosť.  
	  

2. Dňom 04..12.2015 strácajú platnosť stanovy asociácie registrované Ministerstvom vnútra SR 
dňa 23.01.2015 pod č. VVS/1-900/90-263 86-4.  

 
 
Liptovský Ján 04.12.2015.  


