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4.
Pokyn
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
z 3. februára 2003
o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore
(poriadok spojovacej služby)
Na zabezpečenie jednotného výkonu spojovacej služby v Hasičskom
a záchrannom zbore v súlade § 4 ods. 9 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom
a záchrannom zbore a po prerokovaní s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky u s t a n o v u j e m :
Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Tento pokyn upravuje jednotný výkon spojovacej služby v Hasičskom
a záchrannom zbore (ďalej len „zbor“), a to najmä úlohy súvisiace so zabezpečovaním organizácie spojovacej prevádzky a s vytvorením materiálnych, prevádzkových
a technických podmienok na prenos a príjem správ a informácií
v zbore.
(2) Ustanoveniami tohto pokynu nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)
Čl. 2
Úlohy spojovacej služby
Spojovacia služba plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o požiaroch, živelných pohromách, nehodách a o iných mimoriadnych udalostiach,
b) operatívne povoláva príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„príslušník“) a hasičské jednotky pri nasadení síl a prostriedkov v prípade veľkých
a zložitých zásahov,
c) zabezpečuje operatívne spojenie počas výjazdu a na mieste zásahu medzi všetkými druhmi hasičských jednotiek a ostatnými zložkami, ktoré sa zúčastňujú na
zásahu alebo na výkone záchranných prác,
d) zabezpečuje operatívne a nepretržité spojenie v rámci zboru a medzi ďalšími hasičskými jednotkami,
e) spolupracuje pri tvorbe a pri využívaní databáz materiálno-technického vybavenia
zboru,
f) vedie dokumentáciu spojovacej služby.
1)

Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
2

Čl. 3
Koordinácia na úseku spojovacej služby
(1) Prezídium zboru spolupracuje s Telekomunikačným úradom Slovenskej
republiky pri využívaní frekvenčného pásma 160 MHz prideleného pre zbor.
(2) Prezídium zboru ďalej
a) vydáva stanovisko k žiadostiam predkladaných Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky o vydanie povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie, ako aj prideľovanie volacích značiek pre rádiové zariadenia zboru,
b) vydáva stanovisko k žiadostiam závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov, obecných (mestských) hasičských zborov a mestských hasičských
a záchranných zborov, predkladaných Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky o používanie kmitočtov pridelených pre hasičské jednotky v pásme 160
MHz po vydaní súhlasného stanoviska krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“),
c) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v zbore a odborne usmerňuje
výkon spojovacej služby v ostatných hasičských jednotkách.
(3) Krajské riaditeľstvo riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby
a koordinuje zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby v zbore
a v hasičských jednotkách vo svojom územnom obvode.
(4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné
riaditeľstvo“) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby a vo vymedzenom
rozsahu odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v hasičských jednotkách vo
svojom územnom obvode.
Čl. 4
Organizácia spojenia
V zbore sa organizuje spojenie na každom stupni riadenia. Na plnenie týchto
úloh prezídium zboru, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo zriaďuje operačné
stredisko; zároveň určuje osoby zodpovedné za plnenie úloh na tomto úseku.
Čl. 5
Vymedzenie zodpovednosti
(1) Prezident zboru zodpovedá za celkový stav a akcieschopnosť spojenia na
Prezídiu zboru a v zariadeniach zboru.
(2) Veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hasičský a záchranný útvar“) a velitelia záchranných
brigád Hasičského a záchranného zboru v Malackách, v Žiline a v Humennom (ďalej
len „záchranná brigáda“) zodpovedajú za celkový stav a akcieschopnosť spojenia vo
svojich zariadeniach. Na operačné stredisko hasičského a záchranného útvaru platia
všetky povinnosti rovnako ako na operačné stredisko okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru.
(3) Riaditeľ krajského riaditeľstva zodpovedá za celkový stav a akcieschopnosť spojenia vo svojom územnom obvode.
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(4) Riaditeľ okresného riaditeľstva zodpovedá za celkový stav a akcieschopnosť spojenia vo svojom zásahovom obvode.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(5) Vedúci oddelenia prevádzkovo-technického zodpovedá za
riadny výkon spojovacej služby,
pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a údržby telekomunikačných zariadení a ich akcieschopnosť,
zabezpečenie pravidelného školenia a praktického výcviku užívateľov telekomunikačných zariadení,
spracovanie plánu školenia pre úsek spojovacej služby,
evidenciu telekomunikačných zariadení,
technické budovanie telekomunikačných sietí.

(6) Veliteľ zásahu zodpovedá za
a) organizáciu a systém spojenia počas jazdy k zásahu a na mieste zásahu,
b) spôsob používania telekomunikačných zariadení pri zásahu,
c) bezodkladné odovzdanie správ a informácií, súvisiacich s ohrozením zdravia
a životov zasahujúcich príslušníkov alebo iných osôb, ako aj iných závažných
okolností pri zásahu na operačné stredisko.
(7) Technik špecialista spojovacej služby zodpovedá najmä za
a) akcieschopnosť, údržbu telekomunikačných zariadení na operačnom stredisku,
ako aj prevádzku všetkých rádiových zariadení; súčasne plní funkciu hlavného
operátora (osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení),
b) vykonávanie odbornej prípravy o spojovacej službe pre príslušníkov, osobitne
pre operačných dôstojníkov vykonávajúcich službu na operačnom stredisku,
c) kontrolu a usmernenie vedenia dokumentácie spojovacej služby na operačnom
stredisku,
d) vydávanie usmernenia na obsluhu telekomunikačných zariadení, zabezpečovanie a napĺňanie databanky na úseku spojovacej služby pre operačne stredisko,
e) zabezpečovanie náhradných foriem spojenia v prípade nepredvídaných porúch
v súčinnosti s veliteľom hasičskej stanice,
f) zabezpečovanie styku so servisnými organizáciami a opravy prostriedkov spojenia,
g) vedenie evidencie telekomunikačných zariadení a signalizačných prostriedkov,
h) plnenie iných úloh súvisiacich so zabezpečením spojovacej služby,
i) aktualizáciu telefónnych a faxových čísiel alebo emailových adries a jej zaslanie
na operačne stredisko prezídia zboru.
(8) Hlavný operátor je osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení
a zodpovedá predovšetkým za
a) dodržiavanie podmienok rádiovej prevádzky uvedených v povolení,
b) evidenciu všetkých operátorov s platným preukazom,
c) vypracovanie mapy pokrytia územia zásahového obvodu rádiovým signálom na
frekvenciách pridelených hasičským jednotkám v pásme 160 MHz
a rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ sieť
SITNO“) s vyznačením hluchých miest; na základe uvedených skutočností vypracúva prehľad o možnosti nadviazania spojenia z týchto miest zásahového obvodu,
d) vykonávanie odbornej prípravy príslušníkov z oblasti rádiovej prevádzky,
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e) úroveň a kvalitu rádiovej prevádzky v rádiovej sieti hasičskej jednotky, ako aj za
koordináciu rádiového spojenia v zásahovom obvode,
f) vedenie dokumentácie rádiovej prevádzky a jej aktualizáciu,
g) iné úlohy súvisiace s rádiovou prevádzkou.
(9) Operační dôstojníci vykonávajúci službu na operačných strediskách zodpovedajú najmä za
a) správne a neodkladné prevzatie ohlásení požiarov a iných mimoriadných udalostí
a vykonávajú o tom záznam do určenej dokumentácie (kniha hlásených prípadov), overenie pravdivosti hlásenia,
b) preberanie ohlásenia požiaru alebo inej udalosti pokojne a bez emócií,
c) vykonávanie dozoru nad spojením v zásahovom obvode,
d) preberanie a odovzdávanie služby; kontrolujú funkčnosť všetkých telekomunikačných a signalizačných zariadení nachádzajúcich sa na operačnom stredisku
pri preberaní služby,
e) presné vedenie dokumentácie operačného strediska, aktualizáciu, stav a uloženie
na operačnom stredisku,
f) vypisovanie dokumentácie potrebnej na výjazd hasičskej techniky a príslušníkov
zboru,
g) zabezpečovanie preberania správ z miesta vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej
udalosti a zaznamenávanie týchto skutočností do príslušnej dokumentácie,
h) obsluhu telekomunikačných a signalizačných zariadení operačného strediska,
i) odovzdávanie správ súvisiacich so zdolávaním požiaru alebo inej mimoriadnej
udalosti nadriadeným organom podľa platných smerníc,
j) zabezpečenie trvalej obsluhy operačného strediska pri jeho opustení počas služby,
k) spájanie bežných telefonických hovorov a dodržiavanie telekomunikačného tajomstva.
(10) Operační dôstojníci vykonávajúci službu na operačných pracoviskách záchranných brigád zodpovedajú najmä za
a) správne a neodkladné prevzatie ohlásení požiarov a iných mimoriadnych udalostí; vykonávajú o nich záznam do určenej dokumentácie (kniha hlásených prípadov),
b) preberanie ohlásenia požiaru alebo inej udalosti pokojne a bez emócií,
c) preberanie a odovzdávanie služby; kontrolujú funkčnosť všetkých telekomunikačných a signalizačných zariadení nachádzajúcich sa na operačnom pracovisku
pri preberaní služby,
d) presné vedenie dokumentácie operačného pracoviska, aktualizáciu, stav
a uloženie na operačnom pracovisku,
e) vypisovanie dokumentácie potrebnej na výjazd hasičskej techniky a príslušníkov
zboru,
f) obsluhu telekomunikačných a signalizačných zariadení operačného pracoviska,
g) odovzdávanie správ súvisiacich so zdolávaním požiaru alebo inej mimoriadnej
udalosti nadriadeným organom podľa platných smerníc,
h) zabezpečenie trvalej obsluhy operačného pracoviska pri jeho opustení počas
služby,
i) spájanie bežných telefonických hovorov a dodržiavanie telekomunikačného tajomstva.
(11) Príslušníci slúžiacej zmeny zodpovedajú najmä za
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a) prevzaté telekomunikačné zariadenia ich stav a ochranu až do ich opätovného
odovzdania príslušníkom nasledujúcej zmeny,
b) včasné a bezodkladné odovzdanie správ veliteľovi zásahu, súvisiacich
s ohrozením zdravia a životov zasahujúcich príslušníkov a občanov v priestore
zásahu,
c) dodržiavanie určenej priority spojenia v rádiovom spojení; príslušníci nesmú bezdôvodne rušiť spojenie a viesť zbytočnú komunikáciu a ani samovoľne prechádzať na iný kmitočet.
(12) Úlohy technika špecialistu spojovacej služby a hlavného operátora plní na
krajskom riaditeľstve príslušník operatívno-technického oddelenia, ktorého určí riaditeľ krajského riaditeľstva.
Čl. 6
Operačné stredisko a operačné pracovisko
(1) Operačné stredisko alebo operačné pracovisko plní základné úlohy spojovacej služby, prijíma hlásenia o vzniknutých udalostiach, správy a požiadavky súvisiace s poskytovaním pomoci, vysiela hasičskú techniku a príslušníkov zboru na zásah a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z vedenia dokumentácie spojovacej služby.
(2) Operačné stredisko alebo operačné pracovisko, ktoré plní úlohu ohlasovne
požiarov a iných mimoriadných udalostí, musí byť označené tabuľkou s nápisom
OHLASOVŇA POŽIAROV.
(3) Zásady činnosti operačných stredísk krajských riaditeľstiev a okresných
riaditeľstiev a operačných pracovísk záchranných brigád upravuje interný predpis.
Čl. 7
Obsluha rádiových zariadení zboru
(1) Obsluhovať rádiové zariadenia2) v zbore môže len príslušník, ktorý je držiteľom platného preukazu operátora. Bez platného preukazu operátora môžu obsluhovať rádiové zariadenia príslušníci len so súhlasom technika špecialistu spojovacej
služby alebo hlavného operátora.
(2) Preukaz operátora na obsluhu rádiových zariadení vydáva Stredná škola
požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline (ďalej len „škola“)
na dobu neurčitú.
(3) Preukaz operátora získava príslušník v rámci absolvovania základnej prípravy (žiak absolvovaním 4. ročníka odboru mechanik opravár hasičskej techniky)
a vykonaní skúšky podľa tohto pokynu. Vzor prihlášky na skúšku je uvedený
v prílohe č. 12. Rozsah vedomostí na získanie preukazu operátora je uvedený
v prílohe č. 13.

2)

§ 3 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
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(4) Skúška sa vykonáva teoretickou a praktickou formou pred komisiou, ktorú zriaďuje škola. Vzor preukazu operátora na obsluhu rádiových zariadení
v
zbore je uvedený v prílohe č. 10.
(5) Ostatní uchádzači z radov príslušníkov sa môžu prihlásiť na skúšku na
predpísanom tlačive v rámci prehlbovania kvalifikácie.
(6) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí desiatich dní a najneskôr do troch mesiacov po neúspešnej skúške.
Čl. 8
Telekomunikačná technika a zariadenia
Na účely tohto pokynu telekomunikačná technika a zariadenia (ďalej len „telekomunikačná technika“) sú prostriedky
a) pevných a mobilných telekomunikačných sietí (verejných a neverejných),
b) spojenia faxom,
c) vysielacích rádiových a retranslačných zariadení na frekvenciách pridelených hasičským jednotkám,
d) vysielacích rádiových zariadení v sieti SITNO spravovanej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky,
e) modemy slúžiace na prenos údajov medzi počítačmi prostredníctvom rádiovej
siete alebo telekomunikačnej siete,
f) verejných rádiotelefónnych systémov,
g) dispečerského zariadenia a signalizácie na vyhlasovanie výjazdu hasičskej techniky a príslušníkov zboru,
h) záznamové (protokolovacie) zariadenia,
i) ďalšie koncové telekomunikačné zariadenia (napríklad Zetrón, vnútorný rozhlas
a podobne).
Čl. 9
Zaradenie telekomunikačnej techniky
(1) Telekomunikačná technika vo vybavení zboru je
a) zaradená do prevádzky,
b) mimo prevádzky
1. ako záloha na sklade,
2. určená na opravu alebo v oprave,
3. určená na vyradenie.
(2) Do prevádzky nemôže byť zaradená telekomunikačná technika, na ktorej
sa pri kontrole zistili iné prevádzkové vlastnosti ako predpisuje výrobca alebo iné
chyby identifikované pri jej prevádzke.
(3) Aktualizácia a kontrola akcieschopnosti telekomunikačnej techniky sa vykonáva denne podľa časových termínov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(4) Prostriedky spojovacej služby, ktoré sú mimo prevádzky, sa skladujú
v uzamykateľnom sklade, ktorý tvorí samostatná miestnosť spĺňajúca podmienky určené výrobcom uvedených prostriedkov.
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Čl. 10
Materiálno-technické vybavenie
a)
b)
c)
d)

(1) Základným vybavením na úseku spojovacej služby je najmä
minimálne vybavenie operačného strediska, ktoré je uvedené v prílohe č. 9,
minimálne vybavenie operačného pracoviska záchranných brigád, ktoré je uvedené v prílohe č. 10,
vozidlové rádiostanice,
prenosné rádiostanice zaradené do prevádzky, ktorých množstvo pokrýva najvyšší početný stav slúžiacej zmeny.

(2) Ďalšie materiálno-technické vybavenie spojovacej služby tvoria najmä
a) zvolávacie prijímače,
b) meracie prístroje a technické vybavenie spojovacej dielne, ktoré je uvedené
v prílohe č. 8,
c) mobilná rádiová súprava pre veliteľa zásahu (dočasné mobilné pracovisko na riešenie spojenia pri vzniku mimoriadnych situácií v zložitých terénnych podmienkach), ktorej zloženie je uvedené v prílohe č. 8.
(3) Pre telekomunikačnú techniku zaradenú do prevádzky na operačných
strediskách alebo operačných pracoviskách musí byť zabezpečený náhradný zdroj
elektrickej energie nezávislý od elektrickej siete s minimálnou dobou napájania 30
minút (napríklad UPS a ďalšie záložné zdroje).
Čl. 11
Kontrola, údržba a oprava telekomunikačnej techniky
(1) Dennú kontrolu telekomunikačnej techniky vykonávajú príslušníci, ktorým
je pridelená pri nástupe do služby. Kontrola obsahuje jednoduché úkony, ako kontrolu vzhľadu krytov a tesnení, upevnenie pohyblivých súčiastok, kontrolu funkcií
a prevádzkových režimov určených výrobcom v návode na používanie. Denná kontrola sa nevykonáva u telekomunikačnej techniky zaradenej mimo prevádzky, ak výrobca neurčil iné podmienky.
(2) Údržbu a opravy telekomunikačnej techniky vykonáva technik špecialista
spojovacej služby v rozsahu určenom jej výrobcom. Na túto činnosť musia byť vytvorené organizačné predpoklady a materiálno-technické vybavenie, ktoré je uvedené v
prílohe č. 8. Pozáručné opravy telekomunikačnej techniky sa vykonávajú dodávateľským spôsobom.
(3) Údržba telekomunikačnej techniky sa nevykonáva, ak ide o techniku zaradenú mimo prevádzky, pokiaľ výrobca neurčil iné podmienky.
Čl. 12
Vyraďovanie telekomunikačnej techniky z používania
(1) Návrh na vyradenie telekomunikačnej techniky z používania vypracúva určená komisia prezídia zboru a riaditeľa krajského riaditeľstva. Pri rozhodovaní komisia vychádza z návrhu vypracovaného technikom špecialistom spojovacej služby.
Komisia si vyžiada stanovisko aj od inej odbornej organizácie alebo servisnej organizácie.
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pis.

3)

(2) Postup pri vyraďovaní telekomunikačnej techniky upravuje osobitný predČl. 13
Zásady budovania liniek tiesňového volania verejnej telefónnej siete

(1) Na nepretržitý príjem správ a informácií o vzniku požiarov, nehôd, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sú na operačnom stredisku v sídle
okresného riaditeľstva5) zavedené najmenej dve linky tiesňového volania verejnej
telefónnej siete s číslom 150. Linky tiesňového volania s číslom 150 musia mať zablokovanú funkciu odchádzajúcich hovorov. Pri zavedení linky ISDN postačuje na
zavedenie liniek tiesňového volania využitie dvoch kanálov tejto linky.
(2) V prípadoch, že územný obvod okresu je rozdelený na viac zásahových
obvodov a v zásahovom obvode je uzlový telefónny obvod, je linka tiesňového volania zriadená aj na takejto hasičskej stanici (postačuje jedná linka).
(3) Na plnenie úloh riadenia operatívno-technickej činnosti a na príjem
a vedenie ostatných hovorov sú na operačnom stredisku a operačnom pracovisku
samostatné telefónne linky verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete, ktoré sú
spravidla vedené cez pobočkovú telefónnu ústredňu.
Čl. 14
Dokumentácia spojovacej služby
(1) Dokumentácia spojovacej služby (ďalej len „dokumentácia“) musí mať riadne očíslované strany, vyznačený dátum uvedenia a ukončenia používania.
(2) Dokumentáciu tvorí
poriadok operačného strediska alebo operačného pracoviska,
staničný protokol rádiových služieb,
staničný denník rádiového spojenia,
kniha porúch,
kniha hlásených prípadov,
kniha evidencie spojovacej techniky,
zoznam dôležitých telefónnych, telefaxových čísel a emailových adries,
zoznam volacích značiek, čísel selektívnej voľby rádiových zariadení v sietí
SITNO a rádiostaníc v zásahovom obvode pracujúcich na frekvenčnom pásme
160 MHz,
i) telefónny a telefaxový zoznam zboru,
j) telefónny zoznam UTO verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete,
k) mapa rádiového spojenia (môže byť súčasťou mapy zásahového obvodu).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3)
5)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné
obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č.737/2002 Z. z.
9

(3) Vzory tlačív pre vedenie dokumentácie uvedenej v odseku 2 písm. b), c),
d), f) a h) sú uvedené v prílohe č. 5.
Čl. 15
Obsah dokumentácie
Mapu rádiového spojenia v zásahovom obvode vytvára technik špecialista
spojovacej služby. Obsahom mapy je predovšetkým
a) miesto dislokácie základňových rádiostaníc pracujúcich na frekvenciách pridelených hasičským jednotkám a frekvenciách siete SITNO,
b) existujúce vzájomné spojenie v jednotlivých rádiových smeroch,
c) overené (zamerané) tzv. hluché miesta v územnom obvode (t. j. miesta, z ktorých
d) spravidla nie je priame spojenie v rádiovom smere na riadiacu základňovú rádiostanicu a ani prostredníctvom retranslácie cez iné základňové rádiostanice hasičských jednotiek),
e) miesto dislokácie retranslačných rádiostaníc a retranslačných vykrývačov.
Čl. 16
Ochrana, evidencia a archivácia dokumentácie
(1) Prezídium zboru, krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo je povinné
zabezpečiť vedenie dokumentácie tak, aby bola zabezpečená trvanlivosť písma, ako
aj ochranu dokumentácie pred poškodením, stratou a zneužitím. Nie je povolené
gumovanie, prepisovanie údajov, vykonávanie neoverených zmien, trhanie listov
a podobne. Zmeny sa môžu vykonávať len po overení správnosti tak, aby bol čitateľný i pôvodný údaj s podpisom príslušníka, ktorý zmenu vykonal.
(2) Dokumentácia vedená na predpísaných tlačivách, ktorej obsah tvoria dôležité skutočnosti o priebehu výkonu služby, sa archivuje po dobu jedného roka od vykonania posledného záznamu. Archivovanie záznamov na iných záznamových (protokolovacích) zariadeniach treba zabezpečiť tak, aby bol záznam k dispozícii najmenej po dobu troch mesiacov. Ak bude požadovaný niektorý záznam na overenie skutočností súvisiacich s výkonom služby, treba zabezpečiť jeho archiváciu na ďalšie
záložné médium.
(3) Staničný denník rádiového spojenia sa nevedie na predpísaných tlačivách
ak je zavedený spôsob vedenia a spracúvania dokumentácie prostredníctvom záznamových zariadení a je zaručené ich spoľahlivé archivovanie. Príslušník vykonávajúci službu na operačnom stredisku je povinný dodržiavať správny postup obsluhy
telekomunikačných prostriedkov, pri zaznamenávaní hovorov na linku tiesňového
volania.
Čl. 17
Rozdelenie frekvenčného pásma
(1) Pre potreby hasičských jednotiek sú vyhradené tieto frekvencie označené
písmenami veľkej abecedy: F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R – čísla kanálov 1 až 11.
(2) Vyhradené frekvencie sa členia na
a) celoštátne – I, K, N, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky,
b) regionálne, platné iba pre územie určitého kraja alebo okresu.
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(3) Regionálne frekvencie sa členia na
a) organizačne a riadiace, ktoré sa označujú písmenami F, G, H, J, L,
b) zásobovacie, ktoré sa označujú písmenami M, P, R.
(4) Súhlas na používanie frekvencií pridelených hasičským jednotkám mimo
zbor vydáva pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky prezídium zboru na
základe odporúčania krajského riaditeľstva.
(5) Frekvencie prislúchajúce abecednému označeniu a rozdelenie frekvencií
pre jednotlivé krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá sú uvedené v prílohe č. 2.
Čl. 18
Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení
(1) Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení (ďalej len
„povolenie“) pre zariadenia zboru a krajské riaditeľstvá na základe žiadosti prezídia
zboru, krajských riaditeľstiev vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
Žiadosti sa zasielajú na prezídium zboru, ktoré k predloženým žiadostiam dáva odporúčanie a zasiela na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
(2) Vzor žiadosti na vydanie povolenia je uvedený v prílohe č. 6.
(3) K žiadosti na vydanie povolenia treba pripojiť prílohu so zoznamom rádiostaníc s požadovanými volacími značkami a selektívnymi voľbami, ako aj originál
predchádzajúceho povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
ktoré je žiadateľ povinný vrátiť povoľujúcemu orgánu, t. j. Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky.
(4) Prevod rádiostaníc na užívateľa, ktorý nemá povolenie na prevádzku na
frekvenciách pridelených hasičským jednotkám, možno len bez frekvenčných jednotiek rádiového zariadenia.
Prechodné

a záverečné ustanovenia
Čl. 19

(1) Vysvedčenia o rádiotelefónnej skúške alebo nižšej rádiotelefónnej skúške
vydané pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
zostávajú v platnosti na účely tohto pokynu na dobu neurčitú.
(2) Preukaz rádiostanice, vydaný podľa doterajších predpisov, zostáva
v platnosti do jej vyradenia z prevádzky. Preukaz sa po skončení prevádzky skartuje
užívateľom.
(3) Doterajšie vybavenie operačných stredísk a operačných pracovísk telekomunikačnými a rádiovými zariadeniami ako aj výpočtovou technikou
a
softvérom zostáva v používaní až do jeho technického a morálneho opotrebovania.
(4) Ak nie je zabezpečený nepretržitý príjem hlásení o vzniknutých udalostiach
(napríklad v čase výjazdu), musí byť prichádzajúci hovor presmerovaný na príslušnú
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hasičskú stanicu v sídle okresného riaditeľstva, alebo inštalovaný odkazovač s týmto
nahraným textom: „Hasičské družstvo je na výjazde, volajte hasičskú a záchrannú
službu v ........číslo telefónu.........“.
(5) Programovú úpravu rádiostaníc súvisiacu s preladením na nové frekvencie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, je potrebné vykonať do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti tohto pokynu.
Čl. 20
Zrušuje sa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 31/2002
o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej
služby).
Čl. 21
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

plk. Ing. Jozef Paluš v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

12

Príloha č.1
k pokynu č. 4/2003
ZÁSADY ORGANIZÁCIE SPOJOVACEJ PREVÁDZKY
Čl. 1
Priorita správ
(1) V spojovacej prevádzke majú najvyššiu prioritu všetky správy a informácie
o vzniknutých požiaroch, živelných pohromách a o iných mimoriadnych udalostiach
spolu so súvisiacimi žiadosťami o poskytnutie pomoci, ďalej spojenie zasahujúcich
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) s veliteľom
zásahu alebo neodkladné odovzdanie správy veliteľovi zásahu zabezpečujúcej
zníženie rizika zásahu.
(2) Nižšiu prioritu má spojenie medzi príslušníkmi navzájom počas zásahu.
(3) Veliteľ zásahu môže počas zásahu určiť zmenu priority spojenia medzi
príslušníkmi navzájom a príslušník na operačnom stredisku ju neodkladne potvrdí
a zaznačí do príslušnej dokumentácie.
(4) Ďalšie požiadavky na príjem a prenos správ, ak prechádzajú cez operačné
stredisko, vybavujú postupne podľa dôležitosti a na základe posúdenia, či môže hroziť
nebezpečenstvo z dôvodu oneskorenia odovzdania správy.
(5) Ak spojenie nižšej dôležitosti prechádzajúce cez operačne stredisko blokuje
uskutočnenie hovoru s vyššou prioritou, obsluha vykoná všetky dostupné opatrenia na
zabezpečenie prednostného spojenia.
(6) Spojovacia prevádzka sa uskutočňuje tak, aby nedošlo k úniku skutočností
tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva.
Čl. 2
Odovzdanie správ
(1) Správy služobného charakteru si odovzdávajú volajúci a volaný priamo. Ak
správa nemôže byť odovzdaná priamo, môže ju prevziať na odovzdanie príslušník
slúžiaci na operačnom stredisku alebo operačnom pracovisku.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Správa určená na odovzdanie obsahuje tieto údaje :
komu je určená (hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka alebo pracovisko),
kedy má byť odovzdaná (lehota),
čitateľný text správy,
kto správu spracoval (hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka, dátum a čas),
kto správu odovzdá (dátum a čas).

(3) Správa určená na odovzdanie môže byť odovzdaná až po riadnom overení
miesta príjmu a osoby, ktorá správu prevezme. Overenie miesta príjmu a osoby
vykoná operačný dôstojník alebo službu konajúci príslušník na operačnom stredisku.
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O odovzdanej správe sa vykoná záznam (komu bola odovzdaná, dátum, čas a podpis
príslušníka, ktorý ju odovzdal) do Knihy výkonu služby operačného strediska alebo
operačného pracoviska.
(4) Na obsahu každej prijatej a odoslanej správy sa nesmú vykonávať zmeny,
opravy a používať skratky, ktoré sa bežne nepoužívajú pri spracúvaní a vedení
dokumentácie operačného strediska alebo operačného pracoviska.
(5) Pri ťažko zrozumiteľných slovách alebo pri zlej počuteľnosti sa odporúča
používať hláskovanie podľa hláskovacej tabuľky, ktorá je uvedená v prílohe č. 7.
(6) Príslušník na operačnom stredisku alebo operačnom pracovisku pri
poskytovaní informácií postupuje podľa interného predpisu.1)
Čl. 3
Prihlasovanie sa na telefónnych linkách
(1) Na linke tiesňového volania sa obsluha ohlasuje textom „hasičská
a záchranná služba“ a miestom sídla.
(2) Na ostatných linkách verejnej telefónnej siete sa obsluha ohlasuje vždy
textom „krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla,
„okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla, „Hasičský
a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ a miestom sídla
alebo „Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru“ a miestom sídla.
Čl. 4
Používanie telefónnych liniek
(1) Linky tiesňového volania možno používať len na príjem správ o vzniku
požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych.
(2) Hovory na linke tiesňového volania sa zaznamenávajú záznamovým
zariadením (PC a príslušný softvér, magnetofón).
(3) Pri spájaní prichádzajúceho hovoru na linke verejnej telefónnej siete obsluha
sleduje, či sa spojenie uskutočnilo. Ak sa volaný účastník nehlási, oznámi to
volajúcemu a ak o to požiada, navrhne mu možnosť inej voľby, prípadne preberie
odkaz.
Čl. 5
Spojenie elektronickou formou, organizácia a zásady prevádzky
Spojenie faxom, e-mailom a podobne zabezpečuje priamy prenos textových
a grafických informácií.

1)

Pokyn riaditeľa úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.1/2001 o aplikácii
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).
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Čl. 6
Rádiové spojenie
Rádiové spojenie sa vykonáva
a) fonickým spôsobom (t.j. hovoreným slovom),
b) prenosom päťtónovej selektívnej voľby.
Čl. 7
Organizácia rádiového spojenia
(1) Rádiové spojenie je organizované v rádiových sieťach s možnosťou
vyvedenia na samostatný rádiový smer.
(2) Rádiovú sieť tvorí
a) stála rádiová sieť v kmitočtovom pásme 160 MHz na zabezpečenie spojenia
hasičských jednotiek; tvoria ju základňové, vozidlové, prenosné a retranslačné
rádiostanice,
b) dozorná rádiová sieť na sledovanie rádiovej prevádzky; je zabezpečovaná
zodpovedajúcou základňovou rádiostanicou,
c) rádiové siete v priestore zásahu, a to
1. rádiová sieť veliteľa zásahu na riadenie hasičských jednotiek pri zásahu,
2. rádiová sieť veliteľov zásahových úsekov alebo družstiev,
3. rádiová sieť náčelníka štábu,
4. rádiová sieť pomocníka náčelníka štábu pre tylo, strojnú službu, protiplynovú
službu, spojovaciu službu a podobne,
d) rádiokomunikačná sieť štátnej správy Slovenskej republiky a zložiek
integrovaného záchranného systému (SITNO).
Čl. 8
Používanie frekvencii hasičských jednotiek
(1) Hasičské jednotky majú Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky
pridelené tieto frekvencie:
F = 169,000 MHz (kanál č. 1)
L = 169,275 MHz
(kanál č. 7)
G = 169,025 MHz (kanál č. 2)
M = 169,300 MHz
(kanál č. 8)
H = 169,050 MHz (kanál č. 3)
N = 169,325 MHz
(kanál č. 9)
I = 169,175 MHz (kanál č. 4)
P = 169,350 MHz
(kanál č. 10)
J = 169,200 MHz (kanál č. 5)
R =169,250 MHz
(kanál č. 11)
K = 169,225 MHz (kanál č. 6)
- 162,750 MHz; 162,975 MHz; 163,175 MHz; 163,325 MHz; 167,225 MHz; 167,375
MHz; 167,475 MHz; 167,825 MHz; 167,900 MHz: pre záchranné brigády
Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a v Humennom.
(2) Záchranné brigády pri zásahovej činnosti používajú tiež tieto vojenské
frekvencie:
a) 44,000 - 53,975 MHz,
b) 20,000 - 52,000 MHz,
c) 1,500 - 10,990 MHz,
d) 1,500 - 52,000 MHz,
e) 1,5 - 52,0 MHz.
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(3) Celoštátne frekvencie môže užívateľ používať takto:
a) frekvencia I (kanál č. 4)
1. ako súčinnostná frekvencia na spojenie s hasičskými jednotkami, s ktorými je
potrebný takýto druh spojenia,
2. ako frekvencia kontrolnej rádiovej siete Hasičského a záchranného zboru
(ďalej len „zbor“),
3. ako frekvencia na spojenie v rádiovej sieti náčelníka štábu,
4. ako frekvencia na spojenie v stálej rádiovej sieti hasičských jednotiek, najmä
pri zdolávaní požiarov, vykonávaní taktických cvičení alebo pri zvolávaní do
pohotovosti,
5. pre spojenie prezídia zboru v sieti krajských riaditeľstiev alebo okresných
riaditeľstiev.
b) frekvencia K (kanál č. 6) ako hlavná zásahová frekvencia pre spojenie len
v priestore zásahu,
c) frekvencia N (kanál č. 9) ako záložná zásahová frekvencia pre hasičské jednotky
zboru na spojenie v prípadoch, keď v rádiovej sieti v priestore zásahu pracuje
veľký počet rádiostaníc, ktoré si na frekvencii „K“ spôsobujú vzájomné rušenie;
o jeho použití rozhoduje veliteľ zásahu.
Čl. 9
Regionálne frekvencie
Regionálne frekvencie pre jednotlivé kraje a okresy sú určené podľa
územného a správneho usporiadania takto:
a) Bratislavský kraj, Záchranná brigáda Hasičského a záchranného
zboru v Malackách
J, M
b) Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
I, M
c) Trnavský kraj
H, P
d) Trenčiansky kraj
G, R
e) Nitriansky kraj
J, M
f ) Žilinský kraj
Žilina, Liptovský Mikuláš, Záchranná brigáda Hasičského
a záchranného zboru v Žiline
F, M
Ružomberok
J,M
Čadca, Dolný Kubín, Martin
H, M
Námestovo
G, M
g) Banskobystrický kraj
H, P
h) Košický kraj
J, R
j) Prešovský kraj, Záchranná brigáda
Hasičského a záchranného zboru v Humennom
G, R.
Čl. 10
Používanie regionálnych frekvencií
(1) Organizačná a riadiaca frekvencia (F, G, H, J, L) sa používa na spojenie
a) medzi základňovou rádiostanicou a vozidlovými rádiostanicami pri ceste hasičskej
jednotky,
b) v rádiovom smere medzi základňovou rádiostanicou operačného strediska
a priestorom zdolávania požiaru,
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c) medzi rádiostanicami stálych rádiových sietí toho istého územného celku,
d) vo vlastnej rádiovej sieti,
e) v priestore pri zriadení štábu zdolávania udalosti v rádiovej sieti náčelníka štábu,
keď si to rozsah a vzniknuté okolnosti vyžadujú,
f) pre zvolávací systém zboru do pohotovosti.
(2) Organizačnú a riadiacu frekvenciu možno používať na spojenie v priestore
zásahu a na spojenie v rádiovom smere od priestoru zásahu na operačné stredisko,
pokiaľ ide o likvidáciu menších a menej zložitých zásahov, na ktorých sa zúčastňuje
menej jednotiek a nie je zriadený štáb zdolávania požiaru.
(3) Zásobovacia frekvencia (M, P, R) pre potreby hasičských jednotiek, ktoré
počas zdolávania požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti poskytujú
zasahujúcim hasičským jednotkám podporu pri zabezpečovaní úloh, súvisiacich s ich
likvidáciou; používa sa za účelom spojenia
a) v priestore zásahu pri zdolávaní požiaru so štábom zdolávania požiaru v rádiovej
sieti pomocníka náčelníka štábu pre tylo,
b) pri diaľkovej doprave vody medzi vozidlovými rádiostanicami a stanovišťom
jednotlivých prečerpávacích staníc,
c) výnimočné v ostatných rádiových sieťach pri zdolávaní požiaru, keď jeho rozsah
a vzniknuté okolnosti si vyžadujú organizovať hasičské jednotky z viacerých
okresných riaditeľstiev, rozdelené do spoločných zásahových úsekov.
Čl. 11
Výnimky pre používanie frekvencií
Frekvencie, ktoré sú povolené pre iný územný celok, možno používať
s výnimkou
a) spoločného zdolávania požiaru jednotkami zboru z okresov susediacich krajov,
keď sa môže používať v prípade potreby kmitočet toho regiónu, na území ktorého
sa zasahuje,
b) keď rozsah požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vyžaduje
organizovať špeciálne zásahové skupiny z viacerých okresov alebo krajov do
spoločných zásahových úsekov,
c) na realizáciu úloh podľa písmen a) a b) sa povoľuje po dohode
s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky naprogramovať v rádiových
zariadeniach všetky frekvencie pridelené pre hasičské jednotky.
Čl. 12
Vstup do stálej rádiovej siete
(1) Ak ľubovolné rádiové zariadenie požaduje vstup do stálej rádiovej siete,
môže spojenie nadviazať prostredníctvom dozornej rádiostanice rádiovej siete na
určenej frekvencii. Ďalšia komunikácia sa uskutočňuje podľa určených zásad
používania frekvencií.
(2) Pri nadväzovaní spojenia a prenose správ postupuje účastník komunikácie
v rádiovej sieti alebo v rádiovom smere podľa zásad platných pre rádiovú prevádzku
v zbore.
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Čl. 13
Organizácia rádiových sietí
(1) Pre rádiové siete organizované na frekvenciách pridelených zboru platia
tieto zásady:
a) základňové rádiostanice operačných stredísk krajských riaditeľstiev sú
koordinačnými rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na frekvenciách
pridelených pre hasičské jednotky vo svojom územnom obvode,
b) základňové rádiostanice operačných stredísk okresných riaditeľstiev sú riadiacimi
a rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na frekvenciách pridelených pre
hasičské jednotky vo svojom zásahovom obvode,
c) riadiacou a koordinačnou rádiostanicou pre okresné riaditeľstvo v Bratislave je
základňová rádiostanica krajského riaditeľstva v Bratislave,
d) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zásahu je rádiostanica
veliteľa zásahu.
(2) Koordinačná rádiostanica v územnom obvode dozerá na správne a účelné
vedenie zásad rádiovej prevádzky, zásady prevádzkovej disciplíny vo svojej rádiovej
sieti a určuje v nej prevádzkový režim; je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti daného
územného obvodu. Ostatné rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiovej stanice sú
povinné bez meškania rešpektovať jej prevádzkové pokyny.
(3) Riadiaca rádiostanica v zásahovom obvode dozerá na správne a účelné
vedenie zásad rádiovej prevádzky, zásady prevádzkovej disciplíny vo svojej rádiovej
sieti; je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti daného zásahového obvodu. Ostatné
rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiovej stanice sú povinné bez meškania
rešpektovať jej prevádzkové pokyny.
(4) V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti použiť
obežníkovú volaciu značku. Spôsob vyslania obežníkovej volacej značky je uvedený
v prílohe č. 4.
(5) Pokiaľ v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodržuje prevádzkovú
disciplínu alebo zdĺhavou korešpondenciou znemožňuje alebo sťažuje plynulú prácu
ostatných účastníkov rádiovej siete, má riadiaca rádiostanica právo ukončiť prevádzku
tejto rádiostanice. Toto rozhodnutie musí rádiostanica bez meškania rešpektovať.
(6) Koordinačná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania
zásad jednotného systému rádiového a kontrolného spojenia v zásahovom obvode.
Čl. 14
Rádiové siete organizované v priestore zásahu
(1) V rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu všetci účastníci
dodržiavajú zásadu neprípustnosti svojvoľnej komunikácie rádiostaníc mimo siete, do
ktorej boli zaradení.
(2) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu byť rádiové siete
v priestore zdolávania požiaru na základe rozhodnutia veliteľa zásahu organizačne
prispôsobené vývoju situácie; veliteľ zásahu však neustále prihliada na prioritné
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dodržiavanie zásad organizácie rádiových sietí a jednotného systému rádiového
spojenia.
(3) Ak v niektorej rádiovej sieti organizovanej pri zásahu veliteľ zásahu nariadi
zmenu použitia frekvencií oproti pôvodnému určeniu, je povinný o tom informovať
ostatných účastníkov vstupujúcich do tejto rádiovej siete. Súčinnosť medzi
zainteresovanými stranami sa dosahuje vždy tak, že volajúca rádiostanica prechádza
na frekvenciu volaného.
Čl. 15
Používanie volacích značiek
(1) Pri vedení rádiovej prevádzky v rádiových sieťach a v rádiových smeroch
zboru sa používajú
a) volacie značky určené v povolení na zriadenie a prevádzkovanie rádiových
zariadení,
b) otvorené volacie značky,
c) obežníková volacia značka.
(2) Volacie značky určené v povolení sú pre užívateľov záväzné. Používajú sa
na vedenie prevádzky vo všetkých rádiových sieťach a rádiových smeroch, okrem
prípadov, keď je účelné použiť otvorené volacie značky. Pridelené kombinácie písmen
a čísel majú presne stanovený význam. Vybrané kombinácie písmen a čísel určujú
stále volacie značky.
(3) Princíp tvorby a význam prezentovaných volacích značiek je uvedený
v prílohe č. 3.
(4) Otvorené volacie značky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, sa používajú
v rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu; nepoužívajú sa pre spojenie
na základňovú rádiostanicu operačného strediska.
(5) Obežníková volacia značka sa používa na odovzdanie správy určenej
všetkým rádiostaniciam určitej rádiovej siete; je zložená z písmenovej časti volacej
značky vysielajúcej rádiostanice podľa povolenia alebo otvorenej volacej značky
a textového dodatku VŠETKÝM.
Čl. 16
Kontrola funkčnosti spojenia
(1) Kontrola akcieschopnosti rádiových vysielacích zariadení v zbore sa
vykonáva podľa prílohy č. 2.
(2) Spôsob kontroly funkčnosti spojenia na rádiových smeroch medzi
základňovou rádiostanicou operačného strediska a základňovými rádiostanicami
pracujúcimi v jej zásahovom obvode na kmitočtoch pridelených hasičským jednotkám
určuje okresné riaditeľstvo po dohode so zainteresovanými hasičskými jednotkami.
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva
kontrolu funkčnosti spojenia na rádiových smeroch medzi základňovou rádiostanicou
operačného strediska a základňovými rádiostanicami pracujúcich na frekvenciách
pridelených pre hasičské jednotky v jej zásahovom obvode.
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Čl. 17
Používanie selektívnej tónovej voľby
(1) Rádiové zariadenia vybavené selektívnou tónovou voľbou môžu používať
špeciálny druh rádiovej prevádzky, tzv. cielené volanie.
(2) Základňové rádiostanice vybavené selektívnou tónovou voľbou sú stále na
príjme.
(3) V zbore sa používa päťtónová selektívna voľba ZVEI 1.
(4) Päťtónová selektívna voľba je určená pre
a) selektívne nadviazanie spojenia,
b) prenos kódov typickej činnosti.
(5) Tvar vysielanej selektívnej voľby:
a) adresa volanej rádiostanice ,
b) status (kód typickej činnosti),
c) adresa volajúcej rádiostanice (identifikácia rádiostanice).
(6) Volaná rádiostanica po prijatí selektívneho volania potvrdí jej príjem
vyslaním svojej identifikácie, čím akusticky informuje volajúcu rádiostanicu o prevzatí
požiadavky na nadviazanie spojenia, alebo prijatie kódu typickej činnosti.
(7) Čísla selektívnej voľby sa tvoria zo základného číselného kódu (dvojmiestny)
krajov a okresov a ďalšieho trojmiestneho čísla, ktorým sa označujú
a) základňové rádiostanice 001 – 009 (pridaním dvoch núl),
b) prenosné rádiostanice
010 – 079 (pridaním jednej nuly),
c) vozidlové rádiostanice
101 – 999,
d) retranslačné rádiostanice 080 – 099 (pridaním jednej nuly).
Príklad: tvorba selektívnej voľby Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave
- základňová rádiostanica PBL 1
selektívna voľba 10 001
- prenosná rádiostanica PBL 25
selektívna voľba 10 025
- vozidlová rádiostanica PBL 125
selektívna voľba 10 125
- retranslačná rádiostanica
selektívna voľba 10 080.
(8) Základné číselné kódy selektívnej voľby sú uvedené v prílohe č. 2.
Čl. 18
Kódy typických činností
(1) Kódy typických činností (ďalej len „kód“) sú čísla, ktoré majú presne
stanovený význam a označujú vopred dohovorenú činnosť alebo hlásenie. Kódy
v zbore sa používajú najmä na prenos najbežnejšie používaných hlásení.
(2) Prenos kódov je realizovaný prostredníctvom selektívnej voľby a realizuje sa
prenosom čísla alebo čísel, ktoré majú presne stanovenú pozíciu vo formáte
selektívnej voľby.
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(3) V zbore sa na prenos najbežnejšie používaných fonických hlásení používajú
tieto kódy:
číslo kódu názov kódu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HOVOR
VÝJAZD
PRÍJAZD
LOKALIZÁCIA
LIKVIDÁCIA
POLÍCIA
RZP
ZISŤOVATEĽ
NÁVRAT
NÚDZA

popis kódu
požiadavka na nadviazanie spojenia
výjazd hasičskej techniky k zásahu
príjazd hasičskej techniky na miesto zásahu
lokalizácia
likvidácia
požiadavka privolať políciu
požiadavka privolať rýchlu zdravotnú pomoc
požiadavka privolať zisťovateľa
koniec zásahu - návrat
tiesňové volanie.
Čl. 19
Použitie funkcie SCAN

(1) Na zabezpečenie sledovania rádiovej prevádzky na viacerých kanáloch sa
používa u rádiostaníc funkcia SCAN ( prehľadávanie).
(2) Zakladňové rádiostanice mimo samotnej prevádzky prehľadávajú
a) regionálnu organizačnú a riadiacu frekvenciu,
b) súčinnostnú frekvenciu (povinný SCAN kanál č. 4, v prípade potreby aj iné
frekvencie),
c) hlavnú zásahovú frekvenciu,
d) záložnú zásahovú frekvenciu,
e) zásobovaciu frekvenciu,
f) frekvenciu regionálnej retranslačnej rádiostanice,
g) kanály so zadefinovaním dvoch prioritných kanálov.
Čl. 20
Modul digitálneho hlasového odkazovača
Modul digitálneho hlasového odkazovača zabudovaný vo vozidlových
rádiových zariadeniach sa používa ako
a) odkazovač, do ktorého pri opustení vozidla nahrá posádka odkaz určený pre
volajúcu rádiostanicu; rádiostanica pri zachytení volania automaticky odpovie
nahratým odkazom; cca 30 sekúnd dlhý odkaz, ktorého uloženie je signalizované
obsluhe rádiostanice blikaním príslušnej led diódy a môže si ho následne prehrať,
b) simplexný retranslátor, ktorý je možno využiť na zlepšenia dosahu rádiostanice
s podmienkou jeho umiestnenia na výhodnom mieste, cez ktoré sa nadviaže
spojenie.
Čl. 21
Tiesňový signál a vysielanie tiesňových správ
(1) Ak dôjde počas prevádzky v rádiovej sieti k stavu, že je potrebné vyslať
tiesňovú správu (napríklad pri ohrození života), má rádiostanica, ktorá túto správu
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potrebuje odvysielať, právo vyslať do rádiovej siete tiesňový signál platný
v rádiotelefónii trikrát opakovaním slova MAYDAY.
(2) Na signál MAYDAY sú povinné všetky rádiostanice ihneď prerušiť
prevádzku v režime vysielania a zostať len na príjme až do ukončenia tiesňového
volania a prenosu tiesňovej správy. Príklad použitia tiesňovej správy je uvedený
v prílohe č. 4.
(3) Tiesňová správa musí obsahovať údaje o polohe, povahe tiesne, druh
žiadanej pomoci, ako aj iné oznámenia, ktoré by mohli uľahčiť poskytnutie pomoci.
(4) Pozemná rádiostanica, ktorá prijme tiesňovú správu, je povinná túto ihneď
odovzdať príslušnej záchranárskej zložke.
Čl. 22
Súrny signál a súrna správa
Súrnym signálom je v rádiotelefónii trikrát opakované slovo PAN, ktorý má
prednosť pred každým vysielaním okrem tiesňového vysielania. Používa sa
v prípadoch, keď chce volajúca rádiostanica vysielať veľmi súrnu správu, ktorá sa týka
bezpečnosti príslušníkov zboru ak ešte nie je ohrozený život, ale oneskoreným
odovzdaním správy by mohlo prísť k jeho hrozeniu.
Čl. 23
Bezpečnostný signál a bezpečnostná správa
(1) Bezpečnostným signálom je v rádiotelefónii trikrát opakované slovo
SECURITÉ. Ohlasuje, že rádiostanica bude ihneď vysielať správu, ktorá sa týka
bezpečnosti plavby, letu, prevádzky alebo správu s dôležitými meteorologickými
výstrahami. Má prednosť pred všetkými signálmi okrem tiesňového a súrneho signálu.
Príklad vysielania bezpečnostného signálu a bezpečnostnej správy je uvedený
v prílohe č. 4.
(2) Každá rádiostanica, ktorá zachytí bezpečnostný signál, musí sledovať za
ním nasledujúcu správu, pokiaľ si nie je istá, že sa jej správa netýka. V žiadnom
prípade však nesmie vysielať nič, čo by mohlo vyslanie správy rušiť, okrem tiesňového
a súrneho signálu.
Čl. 24
Retranslačná rádiostanica
(1) Ak boli použité všetky dostupné technické riešenia na zlepšenie rádiového
spojenia medzi základňovou rádiostanicou a mobilnými rádiostanicami v rámci
zásahového obvodu, možno zvážiť výstavbu retranslačnej rádiostanice.
(2) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových
zariadení pozemnej pohyblivej služby (retranslačnej rádiostanice) na základe
vypracovaného projektu predkladá na prezídium zboru územne príslušné krajské
riaditeľstvo na vydanie stanoviska pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
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(3) Vysielacou frekvenciou retranslačnej rádiostanice je územne príslušná
regionálna organizačná a riadiaca frekvencia. Prijímaciu frekvenciu a maximálny
vyžiarený výkon určuje Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
(4) Spúšťanie retranslačnej rádiostanice zabezpečuje PL-tón (Private Line)
alebo DPL-tón (Digital Private Line). V prípade využívania retranslačnej rádiostanice
viacerými krajskými riaditeľstvami alebo okresnými riaditeľstvami, má každé pridelený
samostatný PL alebo DPL tón.
(5) Spôsob používania retranslačnej rádiostanice upravuje v rámci územného
obvodu jej zriaďovateľ.
(6) Retranslačné rádiostanice v sieti zboru používajú tieto prijímacie frekvencie
a vysielacie frekvencie:
Retranslačná
rádiostanica

Kubínska Hoľa
Lučivná
Budmerice
(vykrývač)
Inovec
Ždiar
Stráž
Dobšinský Kopec
Kojšova Hoľa
Slavec
Poľana
Magura
Španí Láz
Zákamenné
(vykrývač)
Rajec (vykrývač)
Terchová (vykrývač)

Vysielacia
frekvencia

169, 250
169, 175
169, 325
169,200
169, 025
169, 250
169, 250
169, 250
169, 300
169, 300
169,050
169,050
169, 225
169, 325
169, 175
169, 325
169,175
169, 325
169,175
163,325

retranslátor
ZB HaZZ v Malackách
retranslátor
163,175
ZB HaZZ v Žiline
retranslátor
162,975
ZB HaZZ v Humennom

Prijímacia
frekvencia

166, 650
169, 325
169,325
169,200
169,250
166,650
161,750
161,750
162,275
162,275
162,150
161,750
162,325
169,325
169,175
169,325
169,175
169,325
169,175
167,825

Prevádzkovateľ

Dolný Kubín
Dolný Kubín
Pezinok
Trenčín
Poprad
Prešov
Rožňava
Spišská Nová Ves
Rožňava
KR Banská Bystrica
Revúca
Veľký Krtíš
Námestovo
Žilina
Žilina
Malacky

167,375

Žilina

167,475

Humenné
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Príloha č. 2
k pokynu č. 4/2003
VOLACIE ZNAČKY HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU,
ČASOVÉ TERMÍNY KONTROLY AKCIESCHOPNOSTI RÁDIOVÝCH STANÍC
V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A ČÍSLA SELEKTÍVNYCH VOLIEB

KR/OR HaZZ
Bratislavský kraj
KR Bratislava
OR Bratislava
OR Malacky
OR Pezinok
HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy
ZB HaZZ v Malackách
Trnavský kraj
KR Trnava
OR Trnava
OR Dunajská Streda
OR Galanta
OR Piešťany
OR Senica
OR Skalica
Trenčiansky kraj
KR Trenčín
OR Trenčín
OR Bánovce nad Bebravou
OR Nové Mesto nad Váhom
OR Partizánske
OR Považská Bystrica
OR Prievidza
Nitriansky kraj
KR Nitra
OR Nitra
OR Komárno
OR Levice
OR Nové Zámky
OR Topoľčany
OR Zlaté Moravce
Žilinský kraj
KR Žilina
OR Žilina
OR Čadca
OR Dolný Kubín
OR Liptovský Mikuláš
OR Martin
OR Námestovo
OR Ružomberok
ZB HaZZ v Žiline
Banskobystrický kraj
KR Banská Bystrica
OR Banská Bystrica
OR Brezno
OR Lučenec

Volací znak

Číslo selektívnej
voľby

Regionálne
frekvencie

PBL
PBV
PMA
PPK
PBA
PZB

10
11
12
13
93
94

J, M
J, M
J, M
J, M
I, M
J,M

7,30-7,40
7,20-7,30
7,45-8,00
7,40-7,50

PTA
PTT
PDS
PGA
PPN
PSE
PSI

20
26
21
22
23
24
25

H, P
H, P
H, P
H, P
H, P
H, P
H, P

7,20-7,30
7,30-7,40
8,10-8,20
7,50-8,00
7,40-7,50
7,00-7,10
7,10-7,20

PTC
PTN
PBN
PNM
PPE
PPB
PPD

30
36
31
32
33
34
35

G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R

7,00-7,15
7,15-7,30
7,30-7,45
7,30-7,45
7,15-7,30
6,15-6,30
7,30-7,45

PNI
PNR
PKN
PLV
PNZ
PTO
PZM

40
43
41
42
44
45
46

J, M
J, M
J, M
J, M
J, M
J, M
J, M

8,15-8,30
8,00-8,15
7,05-7,20
7,30-7,45
7,45-8,00
7,00-7,10
7,20-7,30

PZI
PZA
PCA
PDK
PLM
PMT
PNO
PRK
PZB

50
57
51
52
53
54
55
56
95

F, M
F, M
H, M
H, M
F, M
H, M
G, M
J, M
F,M

7,15-7,30
7,00-7,15
6,15-6,30
7,00-7,15
6,00-6,15
7,30-7,45
7,15-7,30
6,15-6,30
7,00-7,15

PBC
PBB
PBR
PLC

60
61
62
63

H, P
H, P
H, P
H, P

7,00-7,15
7,15-7,30
7,30-7,45
7,15-7,30
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Čas kontroly
7,10-7,20

OR Revúca
OR Rimavská Sobota
OR Veľký Krtíš
OR Zvolen
OR Žiar nad Hronom
Prešovský kraj
KR Prešov
OR Prešov
OR Bardejov
OR Humenné
OR Kežmarok
OR Levoča
OR Poprad
OR Stará Ľubovňa
OR Svidník
OR Vranov nad Topľou
ZB HaZZ v Humennom
Košický kraj
KR Košice
OR Košice
OR Košice-okolie
OR Michalovce
OR Rožňava
OR Spišská Nová Ves
OR Trebišov
Prezídium HaZZ
SŠPO MV SR v Žiline
PTEÚ MV SR v Bratislave

PRA
PRS
PVK
PZV
PZH

64
65
66
67
68

H, P
H, P
H, P
H, P
H, P

7,00-7,15
7,00-7,15
7,30-7,45
7,45-8,00
7,30-7,45

PPV
PPO
PBJ
PHE
PKK
PLE
PPX
PSL
PSK
PVT
PZB

70
76
71
72
73
74
75
77
78
79
96

G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G, R
G,R

8,00-8,15
7,15-7,30
7,00-7,15
7,00-7,15
7,15-7,30
7,30-7,45
7,00-7,15
7,00-7,15
7,15-7,30
7,15-7,30
7,00-7,15

PKO
PKE
PKS
PMI
PRV
PSN
PTV

80
81
82
83
84
85
86

J, R
J, R
J, R
J, R
J, R
J, R
J, R

7,45-8,00
7,00-7,15
7,15-7,30
7,00-7,15
7,00-7,15
7,15-7,30
7,30-7,45

PHZ
PŠK
PPU

90
91
92

I, J, M
F, M
I, J, M

8,30-8,45
8,00-8,15
8,30-8,45

25

Príloha č. 3
k pokynu č. 4/2003
TVORBA A VÝZNAM VOLACÍCH ZNAČIEK
PRE STÁLE RÁDIOVÉ SIETE V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE
A ZOZNAM OTVORENÝCH VOLACÍCH ZNAČIEK
1. Volacie značky prideľované Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky na
základe žiadosti užívateľom v rámci Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„zbor“) v povolení na zriadenie a prevádzku vysielacích rádiostaníc sa skladajú
z kombinácie písmen a čísel.
2. Písmenová časť je zložená z troch písmen s týmto významom:
a) prvé písmeno je vždy „P“,
b) druhé a tretie písmeno vyjadruje označenie krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“), okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“),
záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline
a v Humennom (ďalej len „záchranná brigáda“) a Hasičského a záchranného
útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „záchranný
a hasičský útvar“).
3. Číselná časť sa skladá z jedného čísla až troch čísel s týmto významom:
a) jedno číslo určuje základňovú rádiostanicu a príslušnosť k hasičskej stanici,
b) kombinácia dvoch čísel označuje prenosnú rádiostanicu,
c) kombinácia troch čísel označuje vozidlovú rádiostanicu; prvé číslo určuje
príslušnosť rádiostanice k sieti základňovej rádiostanice danej hasičskej
stanice.
4. Na stále volacie značky, ktoré sa viažu k určitej funkcii v príslušnej rádiovej sieti,
sa ustanovenie tretieho bodu nevzťahuje. Pre tieto sú vyčlenené nasledovné
trojice čísel:
100 – prezident a viceprezident, riaditeľ krajského riaditeľstva a riaditeľ okresného
riaditeľstva,
110 – veliteľ Hasičského a záchranného útvaru a veliteľ záchrannej brigády,
200 – riaditeľ odboru operatívneho riadenie prezídia zboru, vedúci oddelenia
operatívno-technického
krajského
riaditeľstva
a vedúci
oddelenia
prevádzkovo-technického okresného riaditeľstva,
300 – veliteľ zásahu,
400 – expertízna skupina Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v Bratislave,
500 – veliteľ zmeny,
600 – náčelník štábu,
700 – pomocník náčelníka štábu pre tylo,
800 – voľná,
900 – voľná.
Napríklad: PHZ 100 - prezident zboru,
PZI 100 - riaditeľ krajského riaditeľstva v Žiline,
PZA 100 - riaditeľ okresného riaditeľstva v Žiline.
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5. Číselná časť volacích značiek pre vozidlové rádiostanice rozlišujúca typ vozidlovej
hasičskej techniky je nasledovná:
X01 – X10
X11 – X19
X20
X21 – X29
X30 – X31
X32 – X35
X36 – X39
X40 – X41
X42 – X43
X44 – X46
X47 – X48
X49 – X50
X51 – X52
X53 – X54
X55
X56
X57 – X58
X59 – X60
X61 – X64
X65 – X70
X71 – X75
X80
X81
X82 – X99

RDST v CAS 25,
RDST v CAS 32,
RDST vo vozidle veliteľa hasičskej stanice,
RDST v protiplynovom automobile,
RDST v spojovacom automobile,
RDST v automobilových rebríkoch,
RDST vo vysokozdvižných hasičských plošinách „PVP“,
RDST v penovom hasiacom automobile „PA“,
RDST v práškovom hasiacom automobile „PHA“,
RDST v snehovom automobile,
RDST v hadicovom automobile,
RDST v kombinovanom hasiacom automobile,
RDST v špeciálnom vozidle pre likvidáciu ekologických havárií,
RDST v automobile pre technické zásahy,
RDST v autožeriave,
RDST v osvetľovacom automobile,
RDST v pojazdnej dielni,
RDST vo vozidlách pre prácu pri povodniach a na vode,
RDST na lodiach a člnoch,
RDST v dopravných automobiloch,
RDST v automobilových striekačkách,
RDST vo vozidle riaditeľa okresného riaditeľstva,
RDST vo vozidle zisťovateľa príčin vzniku požiarov,
ostatné.

Za „X“ sa doplní číslica, ktorá vyjadruje príslušnosť rádiostanice k sieti
základňovej rádiostanice danej hasičskej stanice.
6. Zoznam otvorených volacích značiek:
VZ
NŠ
TYL
ZÚ
VZÚ
VD
D
I. P
II. P
III. P
R
S
ZJ
DV
DVC
ZPP

veliteľ zásahu,
náčelník štábu,
pomocník náčelníka štábu pre tylo,
zásahový úsek (1 až ..........),
veliteľ zásahového úseku (1 až 5),
veliteľ družstva (1 až ...........),
družstvo (1 až ..............),
1. prúd,
2. prúd,
3. prúd,
rozdeľovač,
strojník,
záložné hasičské jednotky,
doprava vody čerpadlám,
doprava vody cisternami (kyvadlová),
zisťovateľ príčin požiaru.
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Príloha č. 4
k pokynu č. 4/2003
PRÍKLAD VYSIELANIA TIESŇOVEJ SPRÁVY
Príklad:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY tu PBA 102, PBA 102, PBA 102

Rádiostanice, ktoré vysielajú, sú na signál MAYDAY povinné okamžite ukončiť
vysielanie. Tiesňová správa sa začne vysielať ihneď po ukončení vysielania
tiesňového signálu a vlastnej volacej značky a obsahuje: údaje o polohe, povahu
tiesne, druh žiadanej pomoci, ako aj iné oznámenia, ktoré by mohli uľahčiť
poskytnutie pomoci. Po dobu vysielania tiesňovej korešpondencie je zakázané
všetkým rádiostaniciam, ktoré sa jej nezúčastňujú, vysielať na frekvenciách, na
ktorých tiesňová korešpondencia prebieha.
Rádiostanica, ktorá príjme tiesňovú správu, je povinná ju ihneď doručiť
príslušnej záchrannárskej zložke.
Príklad vysielania bezpečnostného signálu a bezpečnostnej správy
Príklad: SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ tu PBA 1, Peter Božena Adam 1, PBA
1, volám PBA 133 a PBA 136, z meteorologickej stanice sme obdržali
správu, že sa blíži víchrica, rýchlosť vetra dosahuje 70 kilometrov za
hodinu, okamžite ukončite výcvik s výškovou technikou a vráťte sa na
základňu!
Opakujem SECURITÉ ............... potvrďte príjem bezpečnostnej správy, Príjem.
PBA 133: PBA 1 tu PBA 133 potvrdzujem príjem bezpečnostnej správy. Končím
výcvik a vraciame sa na základňu. Príjem.
PBA 136: PBA 1 tu PBA 136 potvrdzujem príjem bezpečnostnej správy. Končím
výcvik a vraciame sa na základňu. Príjem.
PBA 1: PBA 133 a PBA 136 tu PBA 1. Správe som rozumel. Koniec.
Príklad vysielania obežníkovej volacej značky
Príklad: VŠETKÝM, VŠETKÝM, VŠETKÝM, tu PBA 1,
príjem
Poznámka: Po vysielaní obežníkovej volacej značky sa podriadené rádiostanice
ohlásia podľa stanového poradia a zostanú v režime príjem.
Napríklad: PBA 1 tu PBA 101 príjem
PBA 1 tu PBA 102 príjem
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Po ohlásení poslednej rádiostanice v príslušnej rádiovej sieti, riadiaca rádiostanica
vyšle znovu obežníkovú volaciu značku, predstaví sa a odvysiela príslušnú správu,
ktorú opakuje.
príjem
Po odvysielaní správy sa podriadené rádiostanice ohlásia.
Napríklad:
PBA 1 tu PBA 101, „správe som rozumel“. Príjem
PBA 1 tu PBA 102, „správe som rozumel“. Príjem.
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Príloha č. 5
k pokynu č. 4/2003

VZORY TLAČÍV NA VEDENIE DOKUMENTÁCIE SPOJOVACEJ SLUŽBY

1.
2.
3.
4.
5.

Staničný protokol rádiových služieb,
Staničný denník rádiového spojenia,
Kniha porúch,
Kniha evidencie vlastnej spojovacej techniky,
Zoznam volacích značiek, resp. identifikačných čísel a čísel selektívnej voľby
základňových rádiostaníc v územnom obvode.
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Príloha č. 5a
k pokynu č. 4/2003

STANIČNÝ PROTOKOL
RÁDIOVÝCH SLUŽIEB
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Dátum

Stanica
(volacia
značka)

Určený
operaátor k
obsluhe

Čas
prevzati
a

Službu
odovzdal

prevzal

Stav
rádiovej
stanice

Udalosti počas služby
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Kontrola
(dátum)

Príloha č. 5b
k pokynu č. 4/2003
Stanica:
Stanovište:
Číslo povolenia:
Majiteľ povolenia:
Hlavný operátor:

STANIČNÝ DENNÍK
RÁDIOVÉHO SPOJENIA
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Prevádzkoví operátori:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Dátum

Hodina

Minúta

Stanica
volaná

Stanica
volajúca

Počuteľnosť

Text
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Operátor

Príloha č. 5c
k pokynu č. 4/2003

KNIHA PORÚCH

36

Porucha hlásená
P.č.

dňa

hodina

kým

komu

Druh alebo časť zariadenia
ako sa porucha javí

Zistená závada – čo bolo odstránené
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dňa

Porucha odstránená
Podpis
Podpis
hodina
mechanika
obsluhy

Príloha č. 5d
k pokynu č. 4/2003

KNIHA EVIDENCIE VLASTNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY

Základňové rádiostanice
Hasičská
stanica

Volacia

Typ

značka

rádiostaníc

Výrobné
číslo

Frekvencie

Číslo selek.
voľby

Poznámka

Vozidlové rádiostanice
Hasičská
stanica

Typ
rádiostanic

Výrobné
číslo

Volacia
značka

Vozidlo / ŠPZ

Číslo sel. voľby

Poznámka

Prenosné rádiostanice
Hasičská
stanica

Typ
rádiostanic

Výrobné
číslo

Volacia
značka

Frekvencie
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Číslo sel.
voľby

Poznámka

Príloha č. 5e
k pokynu č. 4/2003

ZOZNAM VOLACÍCH ZNAČIEK ALEBO IDENTIFIKAČNÝCH ČÍSEL
A ČÍSEL SELEKTÍVNEJ VOĽBY RÁDIOSTANÍC V ÚZEMNOM OBVODE

Sídlo HaZZ

Umiestnenie
rádiostanice

Volacia značka
rádiostanice
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Druh
rádiostanice

Číslo selektívnej voľby

Príloha č. 6
k pokynu č. 4/2003
(Vzor)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvencií
Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 Bratislava

ŽIADOSŤ
•
•

•
1.

o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení pozemnej pohyblivej
služby
o vykonanie zmeny v povolení č.
o prísľub frekvencie
Žiadateľ
Právnická osoba:
Obchodný názov:
IČO:

2.

DIČ:

Adresa
PSČ, mesto, ulica č.:

Okres/kraj:
3.

Počet a typ rádiových zariadení:

4.

Nominálny výkon rádiového zariadenia:

5.

Požadovaná frekvencia:

6.

Účel a spôsob použitia rádiových zariadení:

7.

8.

Osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení
Meno:
Rodné číslo:
Funkcia :
Číslo telefónu:
Dátum uvedenia rádiových zariadení do prevádzky:

9.

Číslo návrhu rádiovej siete:

10. Skôr udelené povolenia ( prísľub):

V ....................... dňa...........................

.............................................
(podpis osoby uvedenej v bode 7)

..........................................
(pečiatka a podpis zodpovedného
zástupcu žiadateľa)
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Pokyny na vyplnenie žiadosti:
1. Ak bude pracovať v rádiovej sieti viac základňových rádiostaníc, treba ku každej
základňovej rádiostanici vyplniť tlačivo „základňová alebo pevná rádiostanica“
vrátane výpočtu maximálnej efektívnej výšky a jej smeru.
2. Ak ide o povolenie spojenia medzi pevnými rádiostanicami, treba doplniť
vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi v kilometroch s presnosťou na desatiny km.
3. Návrh rádiovej siete musí obsahovať frekvenčnú schému.
4. V bode „účel a spôsob použitia rádiových zariadení“ uveďte aj druh činnosti, pri
ktorej budú používané rádiostanice.
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.................................................................
(žiadateľ)

Príloha k žiadosti:

ZÁKLADŇOVÁ (PEVNÁ) RÁDIOSTANICA
Umiestnenia rádiostanice
Ulica, číslo, mesto,
okres, kraj
Názov objektu
Frekvencia

vysielacia:

MHz

prijímacia:

MHz

simplex

Prevádzka

Spojenie s inými
pevnými

duplex

iné

áno

nie

áno

nie
Výkon [W]

Nadmorská výška
Efektívna výška
Anténa

[m]

Výška antény nad terénom

*[m]

typ:

Azimut ef. výšky
Smer max. vyžarovania

[°]

[°]

ERP (v smere max. vyžarovania): [W]

zisk:

východná dĺžka
Geografické údaje

st

min

štát
Údaje o maximálnej efektívnej
výške antény k susedným
štátom

severná šírka
sec

st

ef. výška [m]

AUT
HNG
ČR
POL
URS
Číslo návrhu rádiovej siete
Nehodiace sa prečiarknite.
* maximálna
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dB

min

azimut

sec

................................................................
(žiadateľ)

Príloha k žiadosti:

POHYBLIVÉ A PRENOSNÉ RÁDIOSTANICE

Územná oblasť nasadenia
vysielací:

MHz

Požadované
Frekvencie

prijímací:

Prevádzka

Simplex
Selektívna voľba

Ks

Výkon
[W]

Typ

Číslo návrhu rádiovej siete
Nehodiace sa prečiarknite.
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MHz

duplex

iné

áno

nie

typ antény

Príloha č. 7
k pokynu č. 4/2003
HLÁSKOVACIA TABUĽKA

Tabuľka č.1 - tabuľka pre písmená

Písmeno

Výraz

Písmeno

Tabuľka č. 2 - hláskovacia
tabuľka pre číslice

Výraz

Číslica

Výslovnosť

A
B

Adam
Božena

Ň
O

Nitra
Oto

0
1

nula
jeden

C

Cyril

P

Peter

2

dva

Č

Čadca

Q

Kvido

3

tri

D

Dávid

R

Rudolf

4

štyri

Ď

Ďumbier

Ř

Řehoř

5

päť

E

Emil

S

Svätopluk

6

šesť

F

František

Š

Šimon

7

sedem

G

Gustáv

T

Tomáš

8

osem

H

Helena

Ť

Teplá

9

deväť

CH

CHopok

U

Urban

Desatinná čiarka

I

Ivan

V

Václav

J

Jozef

W

dvojité vé

K

Karol

X

Xaver

L

Ladislav

Y

Ypsilon

Ľ

Ľubochňa

Z

Zuzana

M

Mária

Ž

Žofia

N

Norbert

Tabuľka č. 3
Vysiela sa

Číslo

10 jedna nula
75 sedem päť
300 tri nula nula
Tabuľka č. 4 (čas)

682

šesť osem
dva

4 000 štyri tisíc
Čas

Zápis

Vysiela sa

6,25

0625

nula šesť dva päť
hodín

92 000 deväť dva tisíc
37 645
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tri sedem tisíc
šesť štyri päť

Príloha č. 8
k pokynu č. 4/2003
MERACIE PRÍSTROJE
A TECHNICKÉ VYBAVENIE SPOJOVACEJ DIELNE

P. č.

Názov materiálu

Počet
kusov

1.

Univerzálny merací prístroj (U, I, R, C, f)

1

2.

Merač pomeru stojatých vĺn

1

3.

Merač vf výkonu

1

4.

Reflektomer (namiesto 2. a 3. bodu)

1

5.

Skúšobné slúchadla

1

6.

Oddeľovací transformátor

1

7.

Sada elektroinštalačného a montážneho náradia

1

8.

Stabilizovaný regulovateľný zdroj (min.1 - 30 V, 10 A)

1

9.

Pájkovačky (transformátorová, regulovateľná, stála 150 – 200 W)

á1

10. Predlžovací napájací kábel (najmenej 230 V, 16 A, 20 m)

1

11. Elektrická vŕtačka a sada vrtákov

1

12. Stojan na elektrickú vŕtačku

1

13. Pracovný stôl so zverákom

1

14. Prepravný obal na náradie (bedňa, kufrík alebo brašňa)

1

16. Krimpovacie kliešte, justovacie kliešte, odsávačka cínu

á1

17. Náhradné diely na bežnú údržbu spojovacích prostriedkov

1

18. Prenosné ručné svietidlo

1

ZLOŽENIE MOBILNEJ RÁDIOVEJ SÚPRAVY
- základňová rádiostanica, stolový mikrofón, sieťový zdroj s odpojovačom záložného
akumulátora, bezúdržbový záložný akumulátor (64 Ah), prepravná skrinka
a pracovná skrinka, anténa (OV 160.1.96), anténový napájač s konektormi – cca
20 m, anténový stožiar (STR 6 m).
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Príloha č. 9
k pokynu č. 4/2003
MINIMÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO STREDISKA

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov techniky

Základňová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej
energie, anténovým systémom, selektívnou voľbou
a alfanumerickým displejom
Záložná základňová rádiostanica s otáčacou smerovou
anténou
Telefónne linky tiesňového volania (z toho najmenej jedna
ISDN)
Dispečerské a signalizačné zariadenie na vyhlasovanie
výjazdu
Počítač: najmenej pentium, 633 MHz,128 MB RAM, 15 GB
HDD (z toho jeden server, ak je vybudovaná sieť)
Monitor 17"
15"

Množstvo
Typ II-V

Typ I

1

1

1
2

1

1

1

2

1

1
1

1

7.

Zálohovací napájací zdroj UPS

1

1

8.

Telefónna pobočková ústredňa (pokiaľ nie je už súčasťou
objektu, v ktorej má sídlo)

1

1

9.

Samostatná telefónna linka verejnej siete

1

1

10. Záznamové zariadenie

1

1

11. Tlačiareň

1

1

12. Telefax

1

1

13. Modem najmenej 56 kb/s

2

1

1

1

15. Kancelársky softvér: MS OFFICE, antivírový program

1

1

16. Špeciálny softvér: program správa, nebezpečné látky

1

14.

17.

Operačný systém: Windows 98, Windows Me, Windows
2000, NT 4.0/2000 Server

Televízny prijímač, rádiový prijímač (DV, SV, KV, VKV),
s prehrávačmi mgf a CD

á1

á1

18. E-mail schránka s kapacitou min. 2Mb

1

1

19. Videokamera s náhradným zdrojom

1

20. Videoprehrávač

1

21. Mobilný telefón

1

22. Rádiostanice pracujúce v systéme SITNO*)

1
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1

23.

Mobilná rádiová súprava na operačnom stredisku
krajského riaditeľstva

Poznámka:
*) Len v sídle okresu.
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Príloha č. 10
k pokynu č. 4/2003
MINIMÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO PRACOVISKA
ZÁCHRANNEJ BRIGÁDY HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
P. č.

1.
2.
3.
4.

Názov techniky

Základňová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej
energie, anténovým systémom, selektívnou voľbou
a alfanumerickým displejom
Záložná základňová rádiostanica s otáčacou smerovou
anténou
Dispečerské a signalizačné zariadenie na vyhlasovanie
požiarneho poplachu
Počítač: najmenej pentium, 633 MHz,128 MB RAM, 15 GB
HDD

Počet

1

1
1

5.

Monitor 15"

1

6.

Zálohovací napájací zdroj UPS

1

7.

Telefónna pobočková ústredňa (pokiaľ nie je už súčasťou
objektu, v ktorej má sídlo)

1

8.

Samostatná telefónna linka verejnej siete (ISDN)

1

9.

Záznamové zariadenie

1*

10.

Tlačiareň

1

11.

Telefax

1

12.

Modem najmenej 56 kb/s

1

13.

Operačný systém: Windows 98, Windows Me, Windows
2000, NT 4.0/2000 Server

1

14.

Kancelársky softvér: MS OFFICE, antivírový program

1

15.

Špeciálny softvér: program správa, nebezpečné látky

1*)

16.

Televízny prijímač, rádiový prijímač (DV, SV, KV, VKV),
s prehrávačmi mgf a CD

á1

17.

E-mail schránka s kapacitou min. 2Mb

18.

Videokamera s náhradným zdrojom

1*)

19.

Videoprehrávač

1*)

20.

Samostatná telefónne linka neverejnej siete MV SR

1

21.

Mobilný telefón (dispozičný)

1

22.

Rádiostanice pracujúce v systéme SITNO

1

*) Odporučené vybavenie operačného pracoviska.
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Príloha č. 11
k pokynu č. 4/2003
(Vzor)

STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY
MV SR V ŽILINE
Komisia pre skúšky operátora na obsluhu rádiových zariadení

PREUKAZ OPERÁTORA
Č.: .............................

Platí bez obmedzenia

Meno a priezvisko:........................................................
..................................
Dátum narodenia:

.........……………………
Miesto narodenia:

Vykonal(a) s úspechom vyššie uvedenú skúšku
operátora v súlade s pokynom prezidenta Hasičského
a záchranného
zboru
č.
..................
o výkone
spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore
(poriadok spojovacej služby). Menovaný(á) je
oprávnený(á)
obsluhovať
rádiové
zariadenia
v Hasičskom a záchrannom zbore.
V ..................................dňa......................................
Predseda skúšobnej komisie
..........................
Podpis

Pečiatka
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PREUKAZ
OPERÁTORA
na obsluhu rádiových zariadení

Príloha č. 12
k pokynu č. 4/2003

SCHEMATICKÉ OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOJENIA
Rádiové spojenie
(písmeno znamená kanál č. 6 a číslo pridelenú
frekvenciu v MHz)
Telefónne spojenie (pevné linky)
(písmeno znamená druh telefónneho spojenia)

K
160,025
AUT

Iný druh spojenia (spojkou a podobne)

OZNAČOVANIE RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ V SCHÉMACH

Riadiaca rádiostanica
Rádiostanica účastníka zásahu, ktorého funkciu pri
zásahu označuje skratka podľa nižšie uvedenej
tabuľky (môže sa vpísať do značky alebo pod
značku)

Veliteľ zásahu

VZ

náčelník štábu

NŠ

Veliteľ hasičskej stanice
Veliteľ zmeny
Veliteľ družstva
Veliteľ zásahového úseku
(číslo = číslo zásahového úseku)
Riadiaci dôstojník
Operačný dôstojník

VJ
VZM
VD
VZÚ
1
RD
OD

člen štábu pre spojenie
člen štábu pre protiplynovú službu
člen štábu pre tylo

SPO
PPL
TYL

člen štábu pre strojnú službu

STR

riaditeľ KR alebo OR HaZZ
zložka IZS

RKR
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IZS

SCHEMATICKÉ ZNAČKY TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
STN 01 33 90

základňová rádiostanica

vozidlová rádiostanica

prenosná rádiostanica

ostatné rádiostanice (napríklad služieb)
SL

špeciálne rádiostanice (MATRA)

pager
P

retranslačná rádiostanica

TX
RX

SV

spojovací automobil

TÚ

telefónna ústredňa

telefónny prístroj
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Príloha č. 13
k pokynu č. 4/2003

PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKU
Meno a priezvisko:
Dátum:

v
Štátna príslušnosť:
Trvalé bydlisko:
Povolanie a funkcia v služobnom pomere:
Spôsob prípravy na skúšku a prípadné predchádzajúce znalosti rádiotechniky a vysielacej prevádzky:

V

dňa
podpis uchádzača

Druhá strana prihlášky:

ZÁPIS O SKÚŠKE
Dátum
skúšky:

Miesto:

Predmet a čísla otázok:

Hodnotenie:

Podpis
skúšajúceho:

1. Predpisy:
2. Základy elektrotechniky:
3. Rádiotelefónna prevádzka:

Skúšaný pri skúške prospel a bude mu vydané osvedčenie operátora
Skúšaný pri skúške neprospel z predmetu
Skúšanému sa povoľuje sa opravná skúška - opakovanie celej skúšky po uplynutí 10 dní, 3 mesiacov,
v inom termíne
predseda skúšobnej
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Príloha č. 14
k pokynu č. 4/2003

ROZSAH VEDOMOSTÍ NA ZÍSKANIE PREUKAZU OPERÁTORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Všeobecne záväzné právne predpisy v odbore telekomunikácií.
Interné predpisy pre spojenie v Hasičskom a záchrannom zbore.
Organizácia rádiového spojenia v Hasičskom a záchrannom zbore.
Organizácia a zabezpečovanie spojenia pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách, nehodách a iných mimoriadných udalostiach.
Vedenie dokumentácie spojovacej služby.
Znalosť princípov rádiofónovej prevádzky.
Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.
Znalosť takticko-technických parametrov rádiových zariadení používaných
v Hasičskom a záchrannom zbore.
Praktické použitie spojovacích prostriedkov pri rôznych situáciách, získanie zručnosti.
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