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OPATRENIE
ministra vnútra Slovenskej republiky a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorým sa upravujú podrobnosti o činnosti koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému

Úrad civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Č. p.: CO – 11-16/OOO-2006
Bratislava : 1. októbra 2006
Vybavuje : Štefan Smiček
Minister vnútra Slovenskej republiky a minister zdravotníctva Slovenskej republiky
podľa zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovujú:
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto opatrenie upravuje podrobnosti o činnosti koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko“)1) a o jednotnom postupe
operátorov2) pri príjme tiesňového volania, jeho spracúvaní a zabezpečovaní činnosti
súvisiacej s poskytovaním pomoci v tiesni3).
Čl. 2
Činnosť koordinačného strediska
Koordinačné stredisko pri vykonávaní činnosti súvisiacej s poskytovaním pomoci
v tiesni
a) plní úlohy podľa § 5 ods. 2 písm. a), b), c), i), j), k) a l) zákona,
b) plní úlohy vyrozumievacieho a varovacieho centra4) vrátane úloh podľa § 4 písm. a) a b)
zákona,
c) vyžaduje od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré prevádzkujú
rozhlasové a televízne vysielanie uverejnenie informácií o tiesni a o opatreniach
súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni,
d) poskytuje súčinnosť krízovému štábu5) alebo odborným komisiám prednostu krajského
úradu zriadeným podľa osobitných predpisov6).

1)
2)
3)
4)

5)
6)

§ 5 ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.
§ 5 ods. 5 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 10/2006 Z. z.
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z.
§ 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany.
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Napríklad § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení
neskorších predpisov.

e) spracúva a predkladá ustanoveným spôsobom7) informácie o poskytovaní pomoci v tiesni
alebo informácie súvisiace s ohrozením8) alebo krízovou situáciou9) krízovému štábu
alebo na základe vyžiadania aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
f) spracúva a oznamuje obvodnému úradu záznamy o zneužití linky tiesňového volania.
Čl. 3
Organizácia výkonu služby na koordinačnom stredisku
(1) Koordinačné stredisko je režimové pracovisko, na ktorom je upravený vstup a pohyb
osôb.
(2) Činnosť koordinačného strediska (ďalej len „zmenová služba“) sa vykonáva
nepretržite v 12 hodinových zmenách od 07,00 hod. do 19,00 hod. a od 19,00hod. do 07,00
hod..
(3) Zmenovú službu počas jednej zmeny zabezpečujú operátori, a to najmenej
a) dvaja zástupcovia krajského úradu, z toho jeden je vedúci zmeny,
b) dvaja zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
„ministerstvo zdravotníctva“),
c) dvaja zástupcovia Hasičského a záchranného zboru.

len

(4) Zmenovú službu vykonávajú v súlade s prevádzkovým poriadkom koordinačného
strediska (ďalej len „prevádzkový poriadok“) operátori v miestnosti operátorov
koordinačného strediska, ktorá je vyhradená výlučne na tento účel.
(5) Organizáciu priebehu zmenovej služby zabezpečuje starší operátor – vedúci zmeny.
(6) Prevzatie a odovzdanie zmenovej služby na koordinačnom stredisku sa vykonáva
v priestoroch vyhradených na činnosť koordinačného strediska.
(7) Pri odovzdávaní zmenovej služby na koordinačnom stredisku operátor končiaci jej
výkon oboznámi nastupujúceho operátora
a) so vzniknutými udalosťami, ktoré operátor riešil a s prebiehajúcimi akciami a
opatreniami, ktoré boli od vzniku udalosti prijaté,
b) s technickým stavom dispečerského pultu operátora,
c) s ostatnými skutočnosťami súvisiacimi s výkonom služby a odovzdá mu dokumentáciu na
výkon zmenovej služby.
(8) Operátori prostredníctvom telefónu oznámia staršiemu operátorovi - vedúcemu
zmeny prevzatie zmenovej služby vrátane oznámenia, že boli oboznámení so situáciou, ako
aj s aktuálnym stavom prebiehajúcich udalostí, vrátane ostatných skutočností súvisiacich s
priebehom zmenovej služby.

7)

Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z., Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 71/2005 o hlásnej službe.
8)
§ 3 ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
9)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z.
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(9) Odovzdanie a prevzatie zmenovej služby potvrdzujú odovzdávajúci starší operátor –
vedúci zmeny a preberajúci starší operátor – vedúci zmeny podpisom v knihe odovzdávania
a preberania služby.
(10) Prevzatie zmenovej služby nahlasuje starší operátor - vedúci zmeny stálej službe
úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v čase od
07,00 hod. do 07,30 hod. a v čase od 19,00 hod. do 19,30 hod; súčasťou hlásenia o prevzatí
zmenovej služby je aj informácia o znalostiach ovládania cudzích jazykov prítomnými
operátormi na zmenovej službe. Súhrnnú informáciu o znalostiach ovládania cudzích jazykov
operátormi všetkých koordinačných stredísk oznámi koordinačným strediskám stála služba
úradu do 08,00 hod. a do 20,00 hod.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

10)

(11) Počas výkonu zmenovej služby starší operátor – vedúci zmeny
vykonáva činnosti podľa odseku 12 písm. a) až h),
zabezpečuje priebeh zmenovej služby podľa ustanovení prevádzkového poriadku,
koordinuje činnosť operátorov v období preberania a odovzdávania zmenovej služby a pri
pracovných prestávkach,
zabezpečuje v spolupráci s priamymi nadriadenými zástupcov záchranných zložiek –
operátorov alebo vedúcim koordinačného strediska náhradu za operátora, ktorý sa
nedostavil na výkon zmenovej služby alebo za operátora nespôsobilého výkonu zmenovej
služby,
zabezpečuje posilnenie výkonu zmenovej služby zvýšením počtu operátorov podľa článku
9 ods. 2 a článku 11,
určuje veliteľa zásahu alebo oprávnenú osobu na základe odporúčania prítomných
operátorov,
zabezpečuje varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v prípade nebezpečenstva
vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, ak tak nevykonali zákonom určené
právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia,
zabezpečuje vyrozumenie
orgánov štátnej správy a iných právnických osôb,
zodpovedných za realizovanie opatrení pri krízových situáciách na území kraja,
dohliada na vyžadovanie uverejnenia informácií o tiesni a o opatreniach súvisiacich
s poskytovaním pomoci v tiesni od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú
rozhlasové a televízne vysielanie,
zabezpečuje poskytovanie súčinnosti krízovému štábu alebo odborným komisiám
prednostu krajského úradu pri plnení ich úloh, a zabezpečuje plnenie úloh, súvisiacich
s vykonávaním záchranných prác vyplývajúcich z rozhodnutí štátnych orgánov10),
zabezpečuje spoluprácu s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadle a záchranu
ľudských životov pri pátraní po lietadle alebo poskytovaní pomoci pri leteckej nehode,
zabezpečuje plnenie úloh vyrozumievacieho a varovacieho centra na území, pre ktoré je
určené,
plní úlohy radiačného monitoringu,
zabezpečuje príjem a odovzdávanie informácií o preprave nebezpečných látok,
spracúva informácie o poskytovaní pomoci v tiesni a predkladá ich nadriadenému,
spracúva a predkladá nadriadenému informácie o ohrození alebo vzniku krízovej situácie,
spracúva záznamy o zneužití linky tiesňového volania,
zabezpečuje vedenie dokumentácie uvedenej v článku 12,
dohliada na funkčnosť technických zariadení a telekomunikačných prostriedkov
koordinačného strediska.

§ 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 129/2002 Z. z.
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a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

(12) Operátor počas zmenovej služby
plní úlohy, ktoré prevzal od operátora vykonávajúceho predchádzajúcu zmenovú službu,
preberá tiesňové volanie, vyhodnocuje ho a prijíma potrebné opatrenia,
zabezpečuje na základe vyhodnotenia tiesňového volania výkon poskytnutia pomoci
vydaním pokynu príslušnej základnej záchrannej zložke alebo vyzvaním niektorej ostatnej
záchrannej zložky na vykonanie zásahu alebo presmerovaním tiesňového volania vecne
príslušnému operátorovi alebo na príslušné operačné stredisko,
koordinuje svoju činnosť s činnosťou operačných stredísk v územnom obvode
koordinačného strediska, poskytuje im informácie potrebné na ich činnosť a spolupracuje
s ostatnými operátormi a koordinačnými strediskami,
vyhodnocuje a zabezpečuje požiadavky veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby11) na
vyžiadanie pomoci od záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rámci
územného obvodu krajského úradu, alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, od
koordinačného strediska iného kraja priamo, ak na zásah nepostačujú vlastné sily
a prostriedky,
spolupracuje s Integrovaným koordinačným strediskom letectva pri pátraní po lietadle
alebo poskytovaní pomoci pri leteckej nehode,
zabezpečuje úlohy a opatrenia súvisiace s poskytovaním pomoci v tiesni a vykonávaním
záchranných prác podľa rozhodnutia krízového štábu,
zabezpečuje výkon zmenovej služby tak, aby svojou činnosťou neobmedzoval výkon
zmenovej služby ostatných operátorov, udržiava čistotu a poriadok v priestoroch
vyhradených na činnosť koordinačného strediska,
informuje staršieho operátora – vedúceho zmeny o udalostiach, ktoré môžu vyvolať
ohrozenie alebo vznik krízovej situácie.
Čl. 4
Vykonávanie skúšok technických zariadení a spojovacích prostriedkov
koordinačného strediska

(1) Preverenie funkčnosti technických zariadení a telekomunikačných prostriedkov
koordinačného strediska vykonávajú
operátori zmenovej služby v rámci preberania
zmenovej služby.
(2) Poruchy na zariadeniach a na softwérovom vybavení koordinačného strediska, zistené
v rámci kontroly alebo počas zmenovej služby, alebo stratu spojenia s niektorou záchrannou
zložkou, operátor ihneď oznámi staršiemu operátorovi - vedúcemu zmeny, ktorý bezodkladne
zabezpečí potrebné opatrenia na ich odstránenie; zistenie poruchy staršiemu operátorovi vedúcemu zmeny zaznamená do knihy záznamov o poruchách, údržbe, revíziách a opravách
technického vybavenia.
(3) Pri zistení poruchy, ktorej následkom nemožno zabezpečiť príjem tiesňového volania
na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 (ďalej len „linka tiesňového volania
112“), alebo nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva, alebo dôjde k strate spojenia
s operačnými strediskami tiesňového volania, dispečerskými pracoviskami alebo operačnými
strediskami Policajného zboru v územnej pôsobnosti koordinačného strediska a koordinačné

11)

§ 12 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2002 Z. z.
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stredisko nie je schopné plniť svoje úlohy, starší operátor – vedúci zmeny okrem činnosti
uvedenej v odseku 2 bezodkladne informuje o poruche stálu službu úradu.
Čl. 5
Spôsob prijímania a vyhodnotenia tiesňového volania na linke tiesňového volania 112
(1) Príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112 vykonáva operátor na
koordinačnom stredisku nepretržite na obslužnom pracovisku linky tiesňového volania 112.
(2) Príjem tiesňového volania možno uskutočňovať aj
rádiovým, faxovým alebo
modemovým spojením, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
(3) Operátor pri prijímaní tiesňového volania na linke tiesňového volania 112
a) predstaví sa volajúcemu oznámením „Linka tiesňového volania 112 + názov krajského
mesta“ alebo skrátene „Linka 112 + názov krajského mesta“,
b) zistí základné údaje o udalosti od volajúceho
1. k akej udalosti došlo,
2. miesto udalosti,
3. aké sú následky udalosti,
4. čas spozorovania udalosti alebo čas vzniku udalosti, ak ho volajúci vie určiť,
5. meno a priezvisko volajúcej osoby, číslo telefónu a miesto odkiaľ telefonuje.
c) na základe získaných údajov o udalosti a vyhodnotenia tiesňového volania
1. zabezpečí výkon poskytnutia pomoci vydaním pokynu príslušnej základnej
záchrannej zložke alebo vyzvaním niektorej ostatnej záchrannej zložky na vykonanie
zásahu,
2. presmeruje hovor alebo uskutoční konferenčný hovor v rámci koordinačného
strediska a na základe vyhodnotenia miesta udalosti aj s príslušným operačným
strediskom základnej záchrannej zložky alebo polície, ktorému oznámi vznik udalosti
a vyžiada zabezpečenie vyslania základnej záchrannej zložky alebo polície na
poskytnutie pomoci,
3. ukončí hovor oznámením volajúcemu, ako bola jeho požiadavka na poskytnutie
pomoci vybavená, napríklad „Rozumiem, počkajte pri telefóne na spätné volanie
operátora hasičov, záchrannej zdravotnej služby“ alebo „Počkajte pri telefóne,
neprerušujte hovor. Prepojím vás na operátora hasičov, záchrannej zdravotnej služby,
polície.“
4. vykoná spätné overenie nahlásenej udalosti, ak zabezpečuje výkon poskytnutia pomoci
podľa bodu 1.
(4) Pri prijatí tiesňového volania na linke tiesňového volania 112, ak volajúci je
cudzinec, ktorý neovláda slovenský jazyk, operátor
a) komunikuje s volajúcim v príslušnom jazyku alebo v anglickom jazyku alebo presmeruje
na vybavenie hovor operátorovi, ktorý príslušný jazyk alebo anglický jazyk ovláda,
b) postupuje podľa odseku 3 písm. a) a b),
c) vykoná spätné overenie nahlásenej udalosti,
d) vyžiada poskytnutie potrebnej pomoci podľa vyhodnotenia miesta udalosti od príslušného
operačného strediska, ktoré zabezpečí vyslanie svojej súčasti na poskytnutie pomoci.
(5) Prijaté tiesňové volanie na linke tiesňového volania 112, ktoré operátor z dôvodu
neznalosti cudzieho jazyka nedokáže vybaviť, zabezpečí vyžiadaním pomoci konferenčným
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hovorom s operátorom koordinačného strediska, ktoré v hlásení o prebratí zmenovej služby
podľa článku 3 ods. 10 oznámilo prítomnosť operátora ovládajúceho práve požadované
jazykové znalosti. Po uskutočnení konferenčného hovoru postupuje operátor podľa odseku 4
písm. d).
(6) Operátor pri prijatí tiesňového volania, ktorým volajúci oznámi údaje o výbušnine
alebo o umiestnení nástražného výbušného systému
a) podriadi komunikáciu s volajúcim účelu, ktorým je získať maximálne množstvo
informácií o výbušnine alebo o nástražnom výbušnom systéme; obsah zisťovaných
informácii je uvedený v prílohe č. 2,
b) oznámi bezodkladne miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru
obsah zistených informácií.
(7) Prijatie oznámenia o ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti operátor oznámi
staršiemu operátorovi – vedúcemu zmeny, ktorý postupuje podľa interných pokynov pre
zmenovú službu pri ohrození alebo vzniku krízovej situácie.
(8) Pri prijatí tiesňového volania
z miesta, ktoré nie je v územnej pôsobnosti
koordinačného strediska, operátor oznámi volajúcemu, že hovor bol prijatý mimo jeho
územnej pôsobnosti a prepojí hovor na príslušné koordinačné stredisko.
(9) Pri prijatí tiesňového volania z iného štátu operátor zabezpečí jeho presmerovanie
obdobnému pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie
vyslané.
(10) Pri prijatí tiesňového volania, z ktorého je zrejmé, že volajúci zneužíva alebo
blokuje linku tiesňového volania operátor
a) upozorní na túto skutočnosť volajúceho oznámením, napríklad „Blokujete linku
tiesňového volania 112. Upozorňujem vás, že toto konanie môže byť kvalifikované ako
priestupok, za ktorý vám môže byť uložená pokuta do 50 000 Sk. Ukončite hovor,
prosím“.,
b) zistí, ak to technické vybavenie obslužného pracoviska operátora umožňuje, údaje
o volajúcom a zaznamená ich do záznamníka obslužného pracoviska linky tiesňového
volania.
(11) Operátor pri príjme tiesňového volania na linke tiesňového volania 112 postupuje
pokojne a slušne s cieľom bez prieťahov zabezpečiť poskytnutie požadovanej pomoci.
(12) Každé
tiesňové volanie na linku tiesňového volania 112 operátor vybaví
zabezpečením poskytnutia primeranej pomoci. Operátor odmietne poskytnutie pomoci, ak je
zrejmé, že ide o zneužitie alebo blokovanie linky tiesňového volania.
Čl. 6
Výkon zmenovej služby zástupcu Hasičského a záchranného zboru
(1) Zmenovú službu zástupcu Hasičského a záchranného zboru vykonávajú podľa
osobitného predpisu12) operační dôstojníci a určení príslušníci krajských riaditeľstiev
12)

Čl. 1 ods. 1 písm. e), čl. 2 ods. 3 a ods. 10, čl. 4 ods. 1, ods. 2 a ods. 6 a čl. 17 ods. 2 pokynu prezidenta Hasičského
záchranného zboru č. 35/2002 o vnútornej organizácii Hasičského a záchranného zboru na operatívno-technickom úseku.
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Hasičského a záchranného zboru , ktorí majú na túto činnosť osobitnú odbornú spôsobilosť13).
Výkon zmenovej služby vykonávajú podľa mesačného rozvrhu schváleného riaditeľom
krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
(2) Výkon zmenovej služby zástupcu Hasičského a záchranného zboru sa uskutočňuje na
pracovisku operátora vyhradeného výlučne na účely zabezpečovania a plnenia úloh
Hasičského a záchranného zboru v miestnosti operátorov.
(3) Činnosť zástupcov Hasičského a záchranného zboru počas výkonu zmenovej služby
riadi podľa príslušných predpisov vedúci oddelenia operačného riadenia a integrovaného
záchranného systému krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
Čl. 7
Výkon zmenovej služby zástupcu ministerstva zdravotníctva
(1) Zmenovú službu vykonáva zástupca ministerstva zdravotníctva podľa mesačného
rozvrhu schváleného vedúcim operačného strediska tiesňového volania záchrannej
zdravotnej služby14).
(2) Zmenová služba zástupcu ministerstva zdravotníctva sa uskutočňuje na pracovisku
operátora vyhradeného výlučne na účely zabezpečovania a plnenia úloh zabezpečovania
a plnenia úloh záchrannej zdravotnej služby v miestnosti operátorov.
(3) Činnosť zástupcov ministerstva zdravotníctva počas zmenovej služby riadi podľa
príslušných predpisov službukonajúci lekár operačného strediska tiesňového volania
záchrannej zdravotnej služby.
Čl. 8
Výkon zmenovej služby zástupcu Policajného zboru
(1) Zástupca Policajného zboru zmenovú službu vykonáva podľa právneho predpisu15)
v časove obmedzenom období pri ohrození alebo krízovej situácii na základe vyžiadania
krajského úradu2).
(2) Vyžiadanie zástupcu Policajného zboru krajským úradom zabezpečuje koordinačné
stredisko oznámením požiadavky operačnému dôstojníkovi operačného strediska vnútorného
odboru krajského riaditeľstva Policajného zboru; koordinačné stredisko v Bratislave
operačnému dôstojníkovi operačného strediska operačného obvodu Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave. Vyslaný zástupca Policajného zboru pri výkone zmenovej
služby podlieha svojmu priamemu nadriadenému.
(3) Zástupca Policajného zboru vykonáva zmenovú službu na samostatnom pulte
operátora vyhradeného výlučne na účely zabezpečovania a plnenia úloh Policajného zboru.
(4) Na výkon zmenovej služby vybavuje krajské riaditeľstvo Policajného zboru
vyslaného zástupcu dokumentáciou podľa rozhodnutia jeho priameho nadriadeného.

13)
14)
15)

§ 24 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
§ 3 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
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Čl. 9
Výkon zmenovej služby pri ohrození alebo krízovej situácii
(1) Výkon zmenovej služby koordinačného strediska pri ohrození alebo krízovej situácii
sa riadi podľa interných predpisov, ktoré sú súčasťou dokumentácie koordinačného strediska.
(2) Pri ohrození alebo krízovej situácii môže starší operátor – vedúci zmeny požiadať
o posilnenie výkonu zmenovej služby zvýšením počtu operátorov, ak
a) frekvencia tiesňových volaní neúmerne vzrastie oproti priemeru,
b) koordinácia poskytovania pomoci súčastiam základných záchranných zložiek vyslaných
na zásah alebo záchranným zložkám vykonávajúcim záchranné práce si vyžaduje
posilnenie odborných činností,
c) je potrebné zabezpečovať súčinnosť krízovému štábu krajského úradu.
(3) Ak poskytovanie pomoci v tiesni vyžaduje posilnenie výkonu zmenovej služby len
niektorej zo záchranných zložiek zabezpečujúcich výkon koordinačného strediska, môže jej
zástupca – operátor, požiadať o zvýšenie počtu operátorov od svojho priameho nadriadeného.
Čl.10
Ukladanie nosičov zvukových záznamov hovorov
(1) Nosiče zvukových záznamov hovorov (ďalej len „nosič“) sa evidujú v knihe
evidencie nosičov zvukových záznamov hovorov identifikačnými znakmi, ktorými sú
poradové číslo nosiča, druh nosiča, dátum a čas prvého záznamu, dátum a čas posledného
záznamu, dátum zaevidovania nosiča, číslo obalu, kde je nosič uložený, meno a priezvisko
osoby, ktorá nosič zaevidovala a uložila; za ukladanie nosičov zodpovedá vedúci
koordinačného strediska.
(2) Nosiče sa ukladajú do uzavretých a zapečatených obalov v samostatnej miestnosti
alebo skrini zabezpečenej voči ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu.
(3) Obaly, v ktorých sú uložené nosiče, sa označujú poradovým číslom obalu,
identifikačnými znakmi podľa odseku 1), dátumom uloženia, dátumom ich vyradenia16)
a podpisom osoby, ktorá ich uložila.
(4) Z nosičov sa pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, úradu kontroly
ministerstva vnútra, Hasičského a záchranného zboru alebo záchrannej zdravotnej služby
uskutočňuje výber zvukových záznamov hovorov vyhotovením kópie zvukového záznamu
hovoru.
(5) Výber zvukových záznamov hovorov sa uskutočňuje za účasti vedúceho
koordinačného strediska a subjektu podľa odseku 4, ktorého sa obsah vybraného zvukového
záznamu týka; v prípade výhražného telefonátu sa pre orgány činné v trestnom konaní
vyhotovuje kópia zvukového záznamu hovoru bezodkladne po predložení písomnej žiadosti
príslušného orgánu Policajného zboru. O vyhotovení kópie starší operátor - vedúci zmeny

16)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
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vyhotoví písomný záznam, ktorý spolu s písomnou žiadosťou orgánu Policajného zboru
odovzdá svojmu nadriadenému.
(6) Z výberu zvukových záznamov hovorov sa vyhotoví záznam v troch výtlačkoch,
v ktorom sa uvedú identifikačné znaky nosiča, z ktorého bol výber uskutočnený, o aký
zvukový záznam hovoru ide, pre koho a z akého dôvodu bol výber uskutočnený a dátum
výberu. Záznam podpisujú subjekty podľa ods. 5.

Čl. 11
Dokumentácia koordinačného strediska

a)
b)

c)
d)

(1) Koordinačné stredisko na zabezpečenie výkonu svojej činnosti
vypracúva plán poskytovania pomoci17 (ďalej len „plán pomoci“),
vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov využiteľných na účely
poskytovania pomoci v tiesni,
vedie dokumentáciu súvisiacu s úlohami uvedenými v článku 2, 4 a 5,
vypracúva interné predpisy a iné dokumenty na zabezpečenie činnosti operátorov
koordinačného strediska.
(2) Členenie a obsah dokumentácie koordinačného strediska je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Plán pomoci sa vypracúva v nadväznosti na iné plány, ktoré riešia zabezpečovanie
úloh pri ochrane života, zdravia alebo majetku.
(4) S obsahom a zmenami v pláne pomoci musia byť oboznámené všetky osoby zaradené
do koordinačného strediska a operačných stredísk základných záchranných zložiek. Velitelia
zásahových jednotiek základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
a ostatné záchranné zložky sa s plánom pomoci oboznamujú v rámci odbornej prípravy
organizovanej krajským úradom. O oboznámení sa vedie záznam.
(5) Aktualizácia dokumentácie koordinačného strediska sa uskutočňuje priebežne.
Pravidelná aktualizácia dokumentácie koordinačného strediska sa uskutočňuje vždy k
30. júnu a 31. decembru kalendárneho roka. O vykonaných zmenách v dokumentácii
koordinačného strediska sa vedie písomný záznam.
Čl. 12
Prevádzkový poriadok

a)
b)
c)
d)
17)

(1) Prevádzkový poriadok vymedzuje najmä
rajonizáciu priestorov koordinačného strediska,
zoznam osôb spôsobilých vykonávať zmenovú službu,
režim vstupu do priestorov koordinačného strediska,
organizáciu zmenovej služby,
§ 5 ods.7 zákona č.129/2002 Z. z.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

organizáciu zmenovej služby pri ohrození alebo krízovej situácii,
pracovné prestávky a zabezpečenie stravovania,
spôsob zabezpečenia náhrady, ak operátor nenastúpi na výkon zmenovej služby,
zásady bezpečnosti práce,
podmienky spolupráce medzi koordinačnými strediskami pri zabezpečovaní vzájomnej
informovanosti a plynulosti toku informácií,
spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií
v integrovanom záchrannom systéme,
postup spracovania, vedenia a aktualizácie jednotlivých druhov dokumentácie a hlásení
súvisiacich s činnosťou a výkonom zmenovej služby operátorov linky tiesňového volania,
predkladanie mesačného rozpisu zmenových služieb nadriadenými operátorov -zástupcov
záchranných zložiek vedúcemu koordinačného strediska najneskôr dva dni pred
ukončením bežného mesiaca,
spôsob predkladania zmien v rozpise zmenových služieb,
plán posilnenia pracovnej zmeny koordinačného strediska.

(2) Príloha prevádzkového poriadku obsahuje najmä zoznam technického vybavenia,
technických pomôcok a dokumentácie koordinačného strediska vrátane plánov činnosti
spracovaných podľa príslušných predpisov18).
(3) Prevádzkový poriadok vrátane zmien schvaľuje prednosta krajského úradu po
odsúhlasení krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, krajským operačným
strediskom záchrannej zdravotnej služby a krajským riaditeľstvom Policajného zboru.
Čl. 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými
zariadeniami podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona zabezpečí koordinačné stredisko do jedného
mesiaca po ukončení výstavby automatizovaného systému umožňujúceho podporu riadenia
a spracovanie informácií v integrovanom záchrannom systéme najneskôr však do 1 júla 2007.
(2) Zmenovú službu operátora podľa čl. 3 ods. 3 písm. c) počas jednej zmeny môže do 31.
decembra 200819) zabezpečovať jeden operátor – zástupca Hasičského a záchranného zboru.
(3) Výkon zmenovej služby staršieho operátora – vedúceho zmeny môže do 30. júna 2007
vykonávať poverený operátor – zástupca krajského úradu vedúcim odboru krízového riadenia
krajského úradu.
(4) Prevádzkový poriadok vypracuje odbor krízového riadenia krajského úradu
v spolupráci so zástupcami základných záchranných zložiek do 30 dní po nadobudnutí
účinnosti tohto opatrenia.

18)

Napríklad § 27 písm. a) a § 30 písm. a) zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, § 13 písm. g) a i) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, § 18 zákona č. 261/2002 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií, § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2003 o obsahu a
o postupe pri vypracúvaní požiarneho poplachového plánu, pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 39/2003
o obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov.
19)
Koncepcia organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010 schválená uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 103 z 8. februára 2006.
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Čl.14
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1 . októbra 2006.
Robert Kaliňák v. r.
Ivan Valentovič v. r.
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Príloha č. 1 k opatreniu ministra vnútra Slovenskej republiky a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 4 /XXV/1 z 1.10. 2006

Členenie a obsah dokumentácie koordinačného strediska
Časť 1
Plán pomoci
(1) Plán pomoci tvorí súbor dokumentov a plánov, ktoré sú potrebné na aktivizovanie
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich koordinovanie pri poskytovaní
pomoci v tiesni a zdolávaní mimoriadnej udalosti.
(2) Plán pomoci tvorí textová časť a grafická časť a vypracúva sa v písomnej a kreslenej
podobe v materializovanej forme v dvoch výtlačkoch a v elektronickej forme v troch
vyhotoveniach. Prvý výtlačok sa ukladá na koordinačnom stredisku, druhý výtlačok na
operačnom stredisku krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Vyhotovenia
uložené na nezávislom elektronickom nosiči sa ukladajú na úrade, Prezídiu Hasičského
a záchranného zboru a na ministerstve zdravotníctva.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

(3) Textová časť plánu pomoci obsahuje najmä
súhrnný prehľad o silách a prostriedkoch základných záchranných zložiek,
súhrnný prehľad o silách a prostriedkoch ostatných záchranných zložiek,
súhrnný prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov využiteľných na poskytovanie pomoci v tiesni formou vecného plnenia
alebo osobnej pomoci,
postup činnosti koordinačného strediska pri mimoriadnych udalostiach a krízových
situáciách,
výpis z plánu zabezpečenia telekomunikačného prostredia pre činnosť integrovaného
záchranného systému v kraji,
postupy využívania síl a prostriedkov záchranných zložiek,
odporúčané prílohy
1. analýza územia
2. havarijné plány vybraných objektov,
3.plán ochrany obyvateľstva,
4. povodňový plán,
5. analytické listy základných záchranných zložiek,
6. analytické listy ostatných záchranných zložiek,
7. prehľad síl a prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,
8. prehľad právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne
vysielanie,
9. register odborníkov, ktorí môžu poskytovať konzultácie alebo inú pomoc.
prehľad oboznamovania sa s dokumentáciou plánu pomoci,

(4) Prílohy podľa odseku 3 písm. g) bodov 1 až 5 sa vypracúvajú podľa príslušného
právneho predpisu20); tieto možno ukladať samostatne s odkazom v pláne pomoci o mieste
uloženia. Prílohy nie sú priamou súčasťou plánu pomoci a nepodliehajú schvaľovaniu
a odsúhlasovaniu záchrannými zložkami.
20)

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe,
preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami v znení neskorších predpisov.
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e)
f)

(5) Grafická časť plánu pomoci sa vypracúva na mape v mierke 1:100 000 a obsahuje
dislokáciu operačných stredísk tiesňového volania,
dislokáciu dispečerských pracovísk vybraných ostatných záchranných zložiek,
dislokáciu zásahových jednotiek základných záchranných zložiek,
dislokáciu vybraných ostatných záchranných zložiek (napríklad útvary ozbrojených síl
Slovenskej republiky, závodné hasičské zbory, havarijné a opravárenské útvary
právnických osôb alebo fyzických osôb),
zdravotnícke zariadenia s údajom o kapacite lôžkového fondu,
hranice zásahových obvodov záchranných zložiek.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(6) Grafická časť plánu pomoci môže byť doplnená aj o
priestory sústredenia zásahových jednotiek,
priestory sústredenia evakuovaných osôb,
priestory sústredenia evakuovaných zvierat,
priestory sústredenia mŕtvych osôb,
priestory sústredenia mŕtvych zvierat,
prehľad vodných zdrojov.

a)
b)
c)
d)

Časť 2
Interné predpisy a výpisy z dokumentácie
(1) Interné predpisy a výpisy z dokumentácie tvoria otvorený súbor samostatných
dokumentov, ktoré sú potrebné na činnosť operátora koordinačného strediska pri vyžadovaní
síl a prostriedkov záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní
pomoci v tiesni a zdolávania mimoriadnej udalosti.
(2) Interné predpisy podľa odseku 1 sú najmä na
a) vyžadovanie kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany pri ohrození alebo
krízovej situácii,
a) vyžadovanie síl a prostriedkov leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
b) vyžadovanie síl a prostriedkov leteckej záchrannej služby,
c) vyžadovanie síl a prostriedkov banskej záchrannej služby,
d) zabezpečenie súčinnosti pri zaisťovaní, ukladaní a prevoze podozrivého biologického
materiálu,
e) činnosť stálej služby na zabezpečenie jednotného výkonu hlásnej služby prostredníctvom
informačnej siete civilnej ochrany,
f) zabezpečenie súčinnosti pri zaisťovaní, ukladaní a prevoze rádioaktívneho materiálu,
g) spustenie traumatologického plánu,
h) zabezpečenie vysielania mimoriadnych oznamov Slovenskou televíziou, regionálnymi
televíziami vrátane vzorových oznamov,
i) zabezpečenie vysielania mimoriadnych oznamov Slovenským rozhlasom a regionálnymi
rozhlasovými stanicami.
(4) Interné predpisy podľa odseku 2 sa vypracúvajú v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi v jednom výtlačku a v elektronickej forme sú uložené na
nezávislom elektronickom nosiči.
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(5) Výpis z plánov vyrozumenia sa spracováva v textovej forme z údajov obsiahnutých v
plánoch vyrozumenia.
(6) Výpis z plánu varovania obyvateľstva sa spracúva v textovej forme, variantne pre
najpravdepodobnejšie mimoriadne udalosti podľa analýzy ohrozenia územia kraja a obsahuje
schémy prieniku informácií pri varovaní obyvateľstva varovnými signálmi a metodiky
činnosti pri varovaní obyvateľstva.
(7) Plán zabezpečenia hlasového a dátového prenosu informácií v integrovanom
záchrannom systéme obsahuje :
a) schému telekomunikačného prostredia na zabezpečenie spojenia integrovaného
záchranného systému v kraji,
b) prehľad telekomunikačného prostredia v členení na prostriedky pre vyhradené spojenie
(druh, kapacita, koniec A, koniec B, poskytovateľ, zmluva alebo preberací protokol)
a prostriedky pre komutované spojenie (druh, miesto umiestnenia, číslo- čísla /ISDN/
užívateľ),
c) prehľad prostriedkov rádiového spojenia (druh rádiovej siete, kmitočet, správca,
zabezpečenie spojenia pre zložku integrovaného záchranného systému),
d) údaje o servisnom zabezpečení (organizácia, spôsob hlásenia porúch, forma).
Časť 3
Dokumentácia na výkon činnosti koordinačného strediska
(1) Dokumentáciu na výkon činnosti koordinačného strediska tvorí otvorený súbor
dokumentov, ktoré sú určené na zabezpečenie nepretržitého výkonu služby operátorov
koordinačného strediska.

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

(2) Dokumentácia na výkon činnosti koordinačného strediska obsahuje najmä
interný predpis na realizáciu vyrozumenia podľa plánov vyrozumenia,
záznamník o odovzdaní a prevzatí služby,
rozpis pracovnej a služobnej pohotovosti v mimopracovnom čase,
záznamy o údržbe, revíziách a opravách technického vybavenia,
rozpis zmien na mesiac,
záznamník o vstupe na koordinačné stredisko,
servisnú knihu zariadení na koordinačnom stredisku,
evidenciu oprávnených hovorov,
denné štatistické hlásenie o počtoch hovorov,
knihu záznamov o poruchách, údržbe, revíziách a opravách technického vybavenia
koordinačného strediska.
Časť 4
Hlásenia a informácie pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie

(1) Hlásenia a informácie pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie sa
vypracúvajú podľa vzorov dokumentov, ktorých obsahom sú základné informácie o vzniku
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie, ktoré tvoria obsah následne vypracovanej
informácie.
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(2) Hlásenia a informácie pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie sú
najmä
a) prvotné (predbežné) hlásenie,
b) dodatok k hláseniu,
c) správa o priebehu záchranných prác so stavom k určenému termínu.
Časť 5
Pomocné dokumenty, pomôcky a mapy
(1) Pomocné dokumenty, predpisy, pomôcky a mapy tvoria otvorený súbor samostatných
dokumentov, ktoré v rámci činnosti koordinačného strediska umožňujú získavať údaje a
informácie na zabezpečovanie koordinácie síl a prostriedkov záchranných zložiek
integrovaného záchranného systému, prípadne sa využívajú pri výkone činnosti
koordinačného strediska.

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

(2) Dokumentáciu podľa odseku 1 tvoria najmä
pracovné mapy,
podrobné mapy (schémy, plány) miest a obcí územného celku a vybraných objektov,
manuály k softvéru,
register nebezpečných látok,
register nebezpečných činností,
heslá na vstup do telekomunikačných a počítačových sietí.
zmluvy a dohody s ostatnými záchrannými zložkami, právnickými osobami a fyzickými
osobami o poskytovaní pomoci v tiesni,
technická dokumentácia,
pomôcky.

(3) Technickú dokumentáciu tvoria najmä užívateľské príručky, manuály a návody
na obsluhu prístrojov a zariadení koordinačného strediska.
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Príloha č. 2 k opatreniu ministra vnútra Slovenskej republiky a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 4/XXV/1 z 1.10. 2006

Odporúčaná metodika zisťovania informácií o uložení výbušniny
alebo nástražného výbušného systému
(1) Pri prijatí hovoru, ktorým volajúci oznámi údaje o výbušnine alebo umiestnenie
nástražného výbušného systému operátor pri komunikácii s volajúcim, ak je to možné zisťuje,
a) odkiaľ alebo z ktorej telefónnej stanice je volané,
b) údaje o výbušnine
1. kedy má výbušnina vybuchnúť,
2. kde je výbušnina umiestnená,
3. dôvod umiestnenia nástražného výbušného systému,
4. druh výbušniny,
5. druh iniciačného zariadenia a princíp roznecovača,
6. vzhľad nástražného výbušného systému,
c) údaje o volajúcom
1. čo chce dosiahnuť výbuchom,
2. čo sleduje zničením cieľa, objektu,
3. prečo rieši situáciu týmto spôsobom,
4. či koná sám alebo ako člen organizovanej skupiny,
5. či si je istý, že výbušnina vybuchne ako predpokladá,
6. či si je vedomý, že pravdepodobne dôjde k usmrteniu a zraneniu osôb,
7. či má rodinu a či by súhlasila s tým, čo robí,
8. či sa týmto spôsobom vyrieši problém,
9. či nemôže zvoliť iné riešenie.
(2) Dĺžku hovoru operátor podriaďuje ochote volajúceho komunikovať.
(3) Z hovoru operátor spracuje úradný záznam, v ktorom okrem získaných informácií
podľa odseku 1 uvedie
a) pôvod telefonátu (napríklad miestny, medzimestský, služobný),
b) približný vek a pohlavie oznamovateľa, ak to možno odhadnúť,
c) v akom jazyku bolo podané oznámenie alebo vyhrážka,
d) prízvuk (napríklad miestny, cudzí),
e) charakteristiku hlasu (napríklad mäkký, vysoký, hlboký, chrapľavý, príjemný),
f) bližší popis spôsobu hovoru (napríklad normálny, rýchly, pomalý, koktavý),
g) zvuky v pozadí (napríklad hudba, kancelárske stroje, továrenský hluk, pouličná
prevádzka, oslavujúca spoločnosť, ticho)
h) správanie volajúceho (napríklad hnevlivé, kľudné, emocionálne, smiech).
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