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16.
Pokyn
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
z 23. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru
č. 4/2003 o výkone spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore
(poriadok spojovacej služby)
Čl. I
Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2003 o výkone
spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zboru (poriadok spojovacej služby) sa
mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách“.
2. V čl. 5 ods. 5 úvodná veta znie:
„Vedúci oddelenia operatívno-technického krajského riaditeľstva a vedúci
oddelenia prevádzkovo-technického okresného riaditeľstva v príslušnom územnom
obvode zodpovedajú za“.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „ § 3 ods. 2 zákona č. 195/2000
Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.“.
4. V čl. 7 ods. 3 sa slová „v prílohe č. 12“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 13“
a slová „v prílohe č. 13“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 14“.
5. V čl. 7 ods. 4 sa slovo „škola“ nahrádza slovami „riaditeľ školy“.
6. V čl. 7 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 10“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 11“.
7. V čl. 8 písmeno b) znie:
„b) telefaxového spojenia,“.
8.V čl. 8 písmeno d) znie:
„d) vysielacích rádiových zariadení v rádiokomunikačnej sieti štátnej správy Sitno
spravovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
9. V čl. 10 odsek 3 znie:
„(3) Operačné stredisko sa vybavuje náhradným zdrojom napájania, nezávislým od
verejnej elektrickej rozvodnej siete a schopným poskytovať napájanie aspoň
30 minút (napríklad neprerušiteľný zdroj napájania UPS, samostatný agregát a iné
zálohové zariadenia); toto sa na operačné pracovisko vzťahuje primerane.“.
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10. V čl. 14 ods. 2 písm. i) sa slovo „zboru“ nahrádza slovami „útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
11. V čl. 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „UTO“ a „a neverejnej“.
12. Čl. 15 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 15
Obsah dokumentácie
Mapu rádiového spojenia v zásahovom obvode vytvára technik špecialista
spojovacej služby. Obsahom mapy sú najmä
a) miesta dislokácie riadiacej a ostatných základňových rádiostaníc pracujúcich na
frekvenciách pridelených hasičským jednotkám,
b) miesto dislokácie retranslačných rádiostaníc a retranslačných vykrývačov,
existujúce vzájomné spojenie v jednotlivých rádiových smeroch,
c) overené (zamerané) tzv. hluché miesta v územnom obvode (miesta, z ktorých
nie je priame spojenie v rádiovom smere na riadiacu rádiostanicu a ani
prostredníctvom retranslácie cez iné základňové rádiostanice hasičských
jednotiek,
d) overené (zamerané) tzv. hluché miesta v územnom obvode, z ktorých nie je
spojenie v mobilnej siete Orange a trankingovej siete SITNO.“
13. V čl. 16 odsek 2 znie:
„(2) Dokumentácia vedená na predpísaných tlačivách, ktorej obsah tvoria dôležité
skutočnosti o priebehu výkonu služby, sa archivuje po dobu jedného roka od
vykonania posledného zápisu. Archivovanie záznamov na záznamových
zariadeniach treba zabezpečiť tak, aby bol záznam k dispozícii najmenej po dobu
šiestich mesiacov a v odôvodnených prípadoch (zložité a problematické zásahy)
až po dobu 12 mesiacov na osobitnom nosiči (CD nosič, DVD RAM).“.
14. V prílohe č. 1 čl. 4 ods. 1 sa na konci pripája slovo „udalostí“.
15. V prílohe č. 1 čl. 4 odsek 2 znie:
„(2) Hovory na linkách tiesňového volania, telefónnych linkách verejnej a neverejnej
telekomunikačnej siete a na rádiových sieťach operačného strediska sa
zaznamenávajú na záznamové zariadenie. Tieto záznamy sa pritom uschovávajú
spôsobom uvedeným v čl. 16 ods. 2.“.
16. V prílohe č. 1 čl. 7 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) sieť SITNO.“.
Čl. II
Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
plk. Ing. Jozef Paluš v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru
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