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Sekcia integrovaného a záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje postup koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému po vzniku nepredvídanej udalosti, ktorej
následkom je vznik poruchy technických a programových prostriedkov komunikačnej
a informačnej infraštruktúry integrovaného záchranného systému alebo vynútené prerušenie
činnosti koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Tento pokyn upravuje podrobnosti o postupe základných záchranných zložiek
integrovaného záchranného systému, útvarov Policajného zboru a obvodných úradov v sídle
kraja (ďalej len „subjekty integrovaného záchranného systému) využívajúcich technické
a programové prostriedky komunikačnej a informačnej infraštruktúry integrovaného
záchranného systému (ďalej len „informačný systém“) po vzniku nepredvídanej udalosti,
ktorej následkom je porucha alebo prerušenie kontinuity jej činnosti. Jeho cieľom je
definovať základné opatrenia, úlohy koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému (ďalej len „koordinačné stredisko“) a operačných stredísk tiesňového volania (ďalej
len „operačné stredisko“), procedúry a zoznam zdrojov vedúcich k obnove bezporuchovej
činnosti informačného systému vrátane obnovy činnosti koordinačného strediska a jeho
bezodkladné uvedenie do stavu pred vznikom udalosti.
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(2) Informačný systém spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo vnútra“).
(3) Správcom informačných technológií informačného systému je sekcia informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia
informatiky“).
(4) Prevádzkovým správcom informačného systému je sekcia integrovaného záchranného
systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„sekcia“).
(5) Základnou funkciou informačného systému je zabezpečovať nepretržitý príjem
a spracovanie tiesňových volaní prostredníctvom jednotného európskeho telefónneho čísla
tiesňového volania 112 (ďalej len „tiesňové číslo 112“) a národného čísla tiesňového volania
150, umožňovať prenos a vzájomnú výmenu informácií pre záchranné zložky integrovaného
systému potrebných na zabezpečenie riadenia ich síl a prostriedkov pri poskytovaní pomoci
v tiesni ako aj prenos a výmenu informácií o vzniku ohrozenia, mimoriadnej situácie alebo
iného krízového stavu na ich riešenie respektíve plnení úloh a opatrení orgánov civilnej
ochrany a krízového riadenia (ďalej len „informačný tok“).

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto pokynu sa rozumie
a) núdzovým režimom, režim pre príjem tiesňového volania, zabezpečenie vyslania
síl a prostriedkov záchranných zložiek na poskytnutie pomoci a zabezpečenie
nevyhnutného informačného toku využitím funkčnej časti systému podpory alebo
prostredníctvom nezávislého telekomunikačného spojenia.
b) operátorom, zamestnanec obvodného úradu v sídle kraja, príslušník Hasičského
a záchranného zboru, príslušník Policajného zboru alebo zamestnanec krajského
operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúci príjem
tiesňového volania v rámci činnosti koordinačného strediska alebo zamestnanec
alebo operačný dôstojník operačného strediska základnej záchrannej zložky
a Policajného zboru, ktorý pre svoju prácu využíva pracovnú stanicu systému
podpory,
c) poruchou, neštandardné správanie alebo pokles kvality služby programového
vybavenia alebo technického prostriedku systému podpory,
d) pracovnou stanicou, koncové technické zariadenie v systéme podpory určené na
prijem a spracovanie tiesňového volania, vyslanie alebo vyžiadanie síl
a prostriedkov záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
a zabezpečenie informačného toku,
e) technologickým ohrozením stav, pri ktorom koordinačné stredisko nie je schopné
zabezpečiť svoju činnosť následkom poruchy napríklad z dôvodu straty
konektivity, zlyhania systému podpory, zlyhania energetických a podporných
systémov,
f) prevádzkovým ohrozením stav, pri ktorom koordinačné stredisko nie je schopné
zabezpečiť z dôvodu ohrozenia následkami mimoriadnej udalosti alebo inej
udalosti, ktorá svojimi následkami môže ohroziť život alebo zdravie osôb
zabezpečujúcich činnosť koordinačného strediska,
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g) prijatím tiesňového volania, vytvorenie duplexného hlasového spojenia medzi
volajúcim a operátorom koordinačného strediska a následné zobrazenie
príslušného formulára, respektíve dátovej vety softvéru systému podpory pre danú
udalosť v časovom intervale do 10 sekúnd od aktivácie funkcie „príjem volania“,
h) systémom podpory v komunikačnej a informačnej infraštruktúre integrovaného
záchranného systému (ďalej len „systém podpory“), integrované technické
a programové vybavenie
na zabezpečenie hlasovej a dátovej komunikácie
súvisiacej s príjmom a spracovaním tiesňového volania, vyslaním alebo
vyžiadaním síl a prostriedkov záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému,
informačného toku a zabezpečenie služieb na podporu činnosti
a rozhodovací proces operátora,
i) štandardnou prevádzkou, prevádzka siete a systému podpory,
j) technickým ohlasovacím centrom (CPM), kontaktné miesto na centrálnom
pracovisku manažmentu v rámci organizačnej štruktúry sekcie informatiky, ktoré
zabezpečuje správny manažment porúch a koordináciu ostatných podporných
funkcií a zdrojov prostredníctvom procesov definovaných ministerstvom,
k) vedúcim zmeny koordinačného strediska, spravidla zamestnanec obvodného úradu
v sídle kraja, ktorý organizačne zabezpečuje priebeh zmenovej služby podľa
prevádzkového poriadku koordinačného strediska,
l) migrovaným číslom tiesňového volania 150, číslo tiesňového volania 150
ukončené na koordinačnom stredisku (ďalej len „tiesňové
číslo 150),
prostredníctvom, ktorého je zabezpečovaný príjem tiesňového volania určeného
Hasičskému a záchrannému zboru.

Čl. 3
Technologické zálohovanie koordinačných stredísk – tiesňové číslo 112
(1) Príjem volania na tiesňové číslo 112 prichádzajúceho na koordinačné stredisko
z miesta nachádzajúceho sa v jeho územnej pôsobnosti je v prípade jeho technologického
ohrozenia alebo prevádzkového ohrozenia zabezpečované koordinačným strediskom, ktoré je
v prvom poradí určené ako prvá záloha alebo koordinačným strediskom určeným ako záloha
druhá, ak koordinačné stredisko určené ako záloha v prvom poradí nie je schopné
z technologického, prevádzkového alebo organizačného hľadiska tento príjem zabezpečiť.
(2) Zálohovanie koordinačných stredísk z hľadiska technickej konfigurácie nastavenia
prieniku tiesňového volania na tiesňové číslo 112 je zabezpečené ako záloha 1 a záloha 2.
Koordinačné stredisko určené ako záloha 1 preberá tiesňové volanie na tiesňové číslo 112
prichádzajúce z vlastnej územnej pôsobnosti koordinačného strediska a z územnej pôsobnosti
koordinačného strediska, pre ktoré je určené ako záloha. Koordinačné stredisko určené ako
záloha 2 preberá tiesňové volanie na tiesňové číslo 112 prichádzajúce z vlastnej územnej
pôsobnosti a z územnej pôsobnosti ďalších dvoch koordinačných stredísk, pre ktoré je určené
ako záloha.
(3) Základný profil prihlásenia sa operátora do systému podpory prostredníctvom
pracovnej stanice z hľadiska technickej konfigurácie nastavenia prieniku volania na
tiesňové číslo 112 je „primárny – sekundárny“, kde
a) „primárny“ profil nastavenia je na účely zabezpečenia príjmu volaní na tiesňové
číslo 112 prichádzajúcich z územnej pôsobnosti koordinačného strediska,
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b) „sekundárny“ profil nastavenia je na účely príjmu tiesňových volaní
prichádzajúcich z územnej pôsobnosti koordinačného strediska, pre ktoré je určené
ako záloha.
Čl. 4
Klasifikácia porúch
(1) Poruchy systému podpory klasifikované ako kategória havarijná, vysoká, stredná
a nízka.
(2) Porucha kategórie „havarijná“ sa na koordinačnom stredisku prejavuje najmä ako
a) úplné zlyhanie systému podpory,
b) strata konektivity prichádzajúcich volaní na tiesňové číslo 112 a tiesňové číslo
150,
c) prerušenie činnosti koordinačného strediska z dôvodu mimoriadnej udalosti.
(3) Porucha kategórie „vysoká“ sa na koordinačnom stredisku prejavuje najmä ako
a) čiastočné zlyhanie alebo narušenie komponentov systému podpory,
b) strata dátovej komunikácie alebo zvýšená chybovosť,
c) výpadok klimatizácie v technologickej miestnosti,
d) výpadok lokalizácie volajúceho na tiesňové číslo 112 a tiesňové číslo 150,
e) výpadok sekundárneho zdroja napájania.
(4) Porucha kategórie „stredná“ sa na koordinačnom stredisku prejavuje najmä ako
a) čiastkové výpadky príjmu tiesňového čísla 112 alebo tiesňového čísla 150,
b) strata primárnej konektivity s centrálnou databázou,
c) strata konektivity s operačnými strediskami alebo s inými vzdialenými účastníkmi.
(5) Porucha kategórie „nízka“ sa na koordinačnom stredisku prejavuje najmä ako
funkčné zhoršenie systému nepostihujúce príjem tiesňových volaní v rámci celého systému
podpory.
(6) Určenie kategórie poruchy vykonáva po jej nahlásení vedúcim koordinačného
strediska technické ohlasovacie centrum (CPM).
Čl. 5
Oprávnenia na vydanie pokynu na odstránenie poruchy alebo realizáciu opatrení pri
technologickom ohrození alebo prevádzkovom ohrození
(1) Oprávnenie vydať pokyn na odstránenie poruchy po jej zistení alebo vydať pokyn na
realizáciu opatrení súvisiacich s odstránením technologického ohrozenia má
a) vedúci zmeny koordinačného strediska alebo v čase jeho neprítomnosti ním
určená osoba,
b) stála služba sekcie,
c) operátor technického ohlasovacieho centra (CPM).
(2) Oprávnenie vydať pokyn na realizáciu opatrení súvisiacich
prevádzkového ohrozenia má vedúci zmeny koordinačného strediska.

s odstránením

(3) Realizácia opatrení pri prevádzkovom ohrození môže byť aktivovaná aj poplachovými
plánmi alebo krízovými plánmi ochrany objektov, vypracúvaných na zabezpečenie splnenia
úloh súvisiacich s fyzickou ochranou objektov ministerstva v súlade s ustanoveniami
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všeobecne záväzných právnych predpisov1) a interných predpisov2) v súlade s nimi alebo
paralelne s nimi.
Čl. 6
Minimálne ciele koordinačného strediska pri odstraňovaní poruchy alebo realizácii
opatrení počas technologického ohrozenia alebo prevádzkového ohrozenia
(1) Koordinačné stredisko po vzniku poruchy alebo pri technologickom ohrození alebo
prevádzkovom ohrození musí v prvom poradí zabezpečiť príjem a spracovanie tiesňového
volania na tiesňové číslo 112 a tiesňové číslo 150 v núdzovom režime. Následne, ak to
technické podmienky umožňujú musí zabezpečiť
a) príjem a spracovanie tiesňového volania na číslo tiesňové číslo 112 a tiesňové
číslo 150 prostredníctvom systému podpory alebo
b) príjem a spracovanie tiesňového volania na číslo tiesňové číslo 112 a tiesňové
číslo150 prostredníctvom systému podpory vrátane využívania GIS -podpory
alebo
c) príjem a spracovanie tiesňového volania na tiesňové číslo 112 a tiesňové číslo 150
z geografickej oblasti v územnej pôsobnosti koordinačného strediska s plnou
podporou systému podpory riadenia, GIS podpory a lokalizácie volajúceho.
(2) Ak si následky poruchy, technologického ohrozenia alebo prevádzkového ohrozenia
vynútia prerušenie činnosti koordinačného strediska musí koordinačné stredisko v najvyššej
priorite bez omeškania zabezpečiť príjem a spracovanie tiesňových volaní iným
koordinačným strediskom určeným ako technologická záloha podľa článku 3 ods. 2.
(3) Minimálne ciele koordinačného strediska pri odstraňovaní poruchy kategórie
„havarijná“ sú:
a) zabezpečenie príjmu a spracovanie tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 záložným koordinačným strediskom bez omeškania,
b) obnovenie príjmu a spracovania tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 z geografickej oblasti v územnej pôsobnosti koordinačného
strediska s plnou funkcionalitou systému podpory.
(4) Minimálne ciele koordinačného strediska pri odstraňovaní poruchy kategórie
„vysoká“ sú:
a) zabezpečenie príjmu a spracovanie tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 v núdzovom režime,
b) obnovenie príjmu a spracovania tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150, obnovenie štandardnej prevádzky odstránením príčiny
poruchy napríklad obnovením redundantnosti alebo dátovej komunikácie alebo
výpadku klimatizácie v technologickej miestnosti alebo výpadku lokalizácie
volajúceho na tiesňové číslo 112 alebo výpadku sekundárneho zdroja napájania
a zabezpečenie plnej funkcionality systému podpory.

1

) § 53 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a
technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich použití
2
) Nariadenie Ministerstva vnútra SR č.33/2004, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočnosti v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Nariadenie Ministerstva vnútra SR č.15/2003, v ktorom sa určujú podmienky fyzickej ochrany objektov v pôsobnosti
ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR v znení Nariadenia Ministerstva vnútra SR č.57/2004 a Nariadenia
Ministerstva vnútra SR č.49/2005.
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(5) Minimálne ciele koordinačného strediska pri odstraňovaní poruchy kategórie
„stredná“ sú:
a) zabezpečenie príjmu a spracovanie tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 v núdzovom režime,
b) obnovenie príjmu a spracovania tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150, obnovenie primárnej konektivity s centrálnou databázou
alebo konektivity na vzdialených účastníkov a zabezpečenie plnej funkcionality
systému podpory.
(6) Minimálne ciele koordinačného strediska pri odstraňovaní poruchy kategórie „nízka“
sú:
a) zabezpečenie príjmu a spracovanie tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 v núdzovom režime.
b) obnovenie príjmu a spracovania tiesňového volania na tiesňové číslo 112
a tiesňové číslo 150 s plnou funkcionalitou systému podpory .
Čl. 7
Identifikácia vzniku poruchy a postup pri jej riešení
(1) Schéma postupu koordinačného strediska pri riešení poruchy je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Operátor obsluhujúci pracovnú stanicu je pri zistení poruchy povinný bezodkladne a
preukázateľne hlásiť zistené skutočnosti vedúcemu zmeny koordinačného strediska najmä ak
a) má podozrenie, že neprichádzajú volania na tiesňové číslo 112 alebo tiesňové číslo
150,
b) zistí, že nie je možné zo systému podpory uskutočniť odchádzajúce externé
volanie do verejnej telefónnej siete alebo interné volanie v rámci koordinačného
strediska alebo integrovanej digitálnej telefónnej siete ministerstva,
c) zistí, že nemôže pracovať so systémom podpory z dôvodu nefunkčnosti niektorého
komponentu, napríklad lokalizácia volajúceho alebo protokol,
d) má podozrenie na poruchu komponentov systému podpory napríklad mrznutie
systému, zlá počuteľnosť medzi operátom a volajúcim, pomalosť systému,
nefungujúce ikony.
Zistenú poruchu hlási operátor vedúcemu zmeny vždy prostredníctvom telefónu so
záznamovým zariadením.
(3) Porucha, ktorá vznikla na operačnom stredisku Hasičského a záchranného zboru,
Policajného zboru, Horskej záchrannej služby alebo Banskej záchrannej služby (vzdialená
pracovná stanica), nahlasuje operátor operačného strediska prostredníctvom svojej záchrannej
zložky, ak jej pracoviská sú na koordinačnom stredisku, inak priamo vedúcemu zmeny
príslušného koordinačného strediska, v ktorého územnom obvode operačné stredisko pôsobí.
Zistenú poruchu hlási operátor vždy prostredníctvom telefónu so záznamovým zariadením.
(4) Vedúci zmeny koordinačného strediska po nahlásení podozrenia na vznik poruchy
bezodkladne
a) skontroluje pracovnú stanicu operátora a overí či nedokáže poruchu odstráni,
b) overí, či zhodnú poruchu vykazujú aj ostatné pracovné stanice,
c) vykoná testovacie volanie na číslo 112 alebo 150, ak tak už neurobil operátor, ktorý
poruchu zistil.
Ak testovacím volaním alebo kontrolou jednoznačne vylúči vznik poruchy alebo, ak
zabezpečí odstránenie poruchy vo vlastnej pôsobnosti činnosť systému podpory, ako aj
prevádzka koordinačného strediska zostáva v štandardnom režime.
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(5) Pri potvrdení podozrenia vzniku poruchy je vedúci zmeny povinný bezodkladne
nahlásiť poruchu telefonicky technickému ohlasovaciemu centru (CPM), a stálej službe
sekcie. Následne hlásenie o poruche potvrdí písomne, ktoré zašle emailom technickému
ohlasovaciemu centru (CPM), stálej službe sekcie a operačné stredisko Prezídia Hasičského
a záchranného zboru.
(6) Vedúci zmeny pri nahlasovaní poruchy
a) „telefonicky“, uvedie sídlo koordinačného strediska, svoje meno a priezvisko,
kontaktné telefónne číslo a stručný popis problému,
b) „e-mailom“, vyplní formulár podľa prílohy č.2, ktorý odošle na aktuálnu emailovú adresu technického ohlasovacieho centra (CPM), stálej služby sekcie a
operačného strediska Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
(7) Operátor technického ohlasovacieho centra (CPM) preverí u vedúceho zmeny
koordinačného strediska základné informácie o poruche a ak to jemu dostupné technické
možnosti a oprávnenia dovoľujú odstráni poruchu a následne oznámi túto skutočnosť
vedúcemu zmeny koordinačného strediska a stálej službe sekcie.
V opačnom prípade
ohodnotí poruchu podľa kategórie na „havarijnú“ „vysokú“, „strednú“ alebo „nízku“ čo
oznámi vedúcemu koordinačného strediska a stálej službe sekcie. Kategorizáciu poruchy
následne potvrdzuje obom subjektom písomne prostredníctvom emailu.
Čl. 8
Overovanie priebehu odstraňovania poruchy a požiadavky na jej zdokumentovanie
(1) Vedúci zmeny priebežne overuje priebeh odstraňovania poruchy dopytom u operátora
technického ohlasovacieho centra
(CPM) alebo u stálej služby sekcie. O zistených
skutočnostiach informuje operátorov, ak porucha ovplyvňuje ich činnosť. Obdobne informuje
dotknuté subjekty odstránení poruchy.
(2) Vedúci zmeny koordinačného strediska je v prípade vzniku poruchy povinný
a) vykonať v „Knihe záznamov o poruchách“ evidenciu poruchy vrátane prerušenia
činnosti koordinačného strediska následkom technologického ohrozenia alebo
prevádzkového ohrozenia ,
b) vykonať záznam o vzniku poruchy, prijatých opatreniach a priebehu jej
odstránenia v časovej následnosti v záznamníku o priebehu služby,
c) zaevidovať a uložiť ostatnú dokumentáciu súvisiacu s poruchou napríklad interné
záznamy, dokumenty, protokoly, emailová komunikácia súvisiaca s odstránením
poruchy .
Čl. 9
Poruchy tiesňových volaní tiesňového čísla 112 a tiesňového čísla 150
(1) Vedúci zmeny koordinačného strediska čiastočnú alebo úplnú nedovolateľnosť na
tiesňové číslo 112 alebo tiesňové číslo 150, alebo poruchu lokalizácie volaní hlási
technickému ohlasovaciemu centru (CPM), stálej službe sekcie a operačnému stredisku
Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
(2) Riadenie odstránenia poruchy v prípade nedovolateľnosti zabezpečuje technické
ohlasovacie centrum (CPM) vyžiadaním presmerovania služby alebo zabezpečením inej
dočasnej náhrady u poskytovateľa služby na základe písomného nariadenia (e-mailom).
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Vyžiadanie presmerovania služby alebo zabezpečenia inej dočasnej náhrady u poskytovateľa
služby užívateľmi informačného systému je zakázané.
Čl. 10
Prerušenie činnosti koordinačného strediska následkom prevádzkového ohrozenia
(1) Prevádzkové ohrozenie môže spôsobiť najmä
a) mimoriadna udalosť3),
b) požiar, uloženie nástražného výbušného systému, únik nebezpečnej látky, alebo
iná udalosť,
ktorej následky môžu ohroziť život alebo zdravie osôb zabezpečujúcich činnosť
koordinačného strediska.
(2) Pri prerušení činnosti koordinačného strediska následkom prevádzkového ohrozenia
vedúci zmeny postupuje podľa odseku 5. Operátori a ostatné osoby nachádzajúce sa
v priestoroch koordinačného strediska sa primerane riadia postupom podľa odseku 6,
evakuačným plánom, požiarnymi a poplachovými smernicami a pokynmi veliteľa zásahu,
ktorý zodpovedá za odstránenie príčiny ohrozenia.
(3) Pri prerušení činnosti koordinačného strediska vedúci zmeny
a) oznámi operátorom a ostatným osobám nachádzajúcim sa v priestoroch
koordinačného strediska
1. dôvody na prerušenie činnosti,
2. dátum a čas, ku ktorému preruší svoju činnosť,
3. zastupujúce koordinačné stredisko podľa čl. 3 ods. 2,
4. určí miesto kde zotrvajú počas prerušenia činnosti koordinačného strediska,
údaje o mieste kde sa bude počas prerušenia činnosti koordinačného strediska
nachádzať, číslo služobného mobilného telefónu a číslo nezávislej účastníckej
telefónnej stanice pevnej telefónnej siete pre zabezpečenie jeho
dosiahnuteľnosti,
b) bezodkladne informuje
1. operátora technického ohlasovacieho centra (CPM),
2. stálu službu sekcie,
3. vedúceho koordinačného strediska, ktorý informuje vedúceho odboru civilnej
ochrany, a krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja,
4. operačné stredisko prezídia Hasičského a záchranného zboru,
c) vydá pokyn operátorom na ukončenie práce po oznámení od zastupujúceho
koordinačného strediska o prevzatí povinnosti zastupovať,
d) dohliada na odchod operátorov a ostatných osôb z priestorov koordinačného
strediska, ak je dôvodom prerušenia činnosti vyhlásená evakuácia osôb,
e) vykoná kontrolu priestorov koordinačného strediska a zabezpečí ich proti vstupu
neoprávnenej osoby,
f) dohliada na vypnutie technologických zariadení systému podpory,
g) spolupracuje s orgánmi a organizáciami, ktoré odstraňujú následky, ktoré boli
dôvodom prerušenia činnosti koordinačného strediska, napríklad
s veliteľom
zásahu,
h) poskytuje informácie o situácii v 15 minútových časových intervaloch stálej službe
sekcie prostredníctvom účastníckej telefónnej stanice pevnej telefónnej siete alebo
rádiokomunikačným prostriedkom siete SITNO; pri zmene situácie informáciu
poskytuje okamžite.
3 )

§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
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(4) Pri prerušení činnosti koordinačného strediska operátor
a) odhlási sa zo systému podpory,
b) spolupracuje s vedúcim zmeny pri vykonávaní neodkladných opatrení súvisiacich
s prerušením činnosti koordinačného strediska,
c) odíde z priestoru koordinačného strediska, ak je z dôvodov prerušenia činnosti
vyhlásená evakuácia osôb a zotrvá na určenom mieste
d) riadi sa pokynmi vedúceho zmeny a internými pokynmi svojej záchrannej zložky.
Čl. 11
Obnovenie činnosti koordinačného strediska
(1) Vedúci zmeny po ukončení dôvodov, pre ktoré koordinačné stredisko prerušilo svoju
činnosť následkom prevádzkového ohrozenia bezodkladne oznámi túto skutočnosť stálej
službe sekcie, operačnému stredisku prezídia Hasičského a záchranného zboru a operátorovi
technického ohlasovacieho centra (CPM).
(2) Obnovenie činnosti koordinačného strediska zabezpečuje vedúci zmeny
koordinačného strediska, na základe pokynu stálej služby sekcie v zmysle povolenia od
operátora technického ohlasovacieho centra (CPM).
(3) Vedúci zmeny koordinačného strediska po prijatí pokynu na obnovenie činnosti
koordinačného strediska
a) v spolupráci s operačným dôstojníkom Hasičského a záchranného zboru a vedúcim
operátorom krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby vykoná
fyzickú kontrolu priestorov a kontrolu prevádzkyschopnosti koordinačného strediska,
b) dohliada na zapnutie technologických zariadení systému podpory,
c) vydá pokyn na obnovenie činnosti koordinačného strediska a oznámi čas operátorom
na prihlásenie sa do operačného systému a systému podpory riadenia za účelom
začatia príjmu a spracovania tiesňových volaní,
d) oznámi zastupujúcemu koordinačnému stredisku opätovné fyzické prevzatie činnosti
pri príjme a odozve na tiesňové volania v rámci svojej územnej pôsobnosti,
e) zabezpečí prostredníctvom zástupcov záchranných zložiek oznámenie o obnovení
činnosti koordinačného strediska operačným strediskám v jeho územnej pôsobnosti,
f) informuje o obnovení činnosti koordinačného strediska vrátane oznámenia časového
údaja obnovenia činnosti stálu službu sekcie, technického ohlasovacieho centra
(CPM) a prostredníctvom operačného dôstojníka Hasičského a záchranného zboru aj
na operačné stredisko Prezídia Hasičského a záchranného zboru,
g) zdokumentuje priebeh prerušenia činnosti koordinačného strediska podľa čl. 7 ods. 2.
Čl. 12
Postup pri prevzatí činnosti na zastupovanie iného koordinačného strediska
(1) Pokyn na zastupovanie koordinačného strediska, ktoré prerušilo svoju činnosť vydá
príslušnému koordinačnému stredisku podľa článku 3 ods. 2, operátor technického
ohlasovacieho centra (CPM).
(2) Vedúci zmeny zastupujúceho koordinačného strediska
a) oznámi zmenovej službe prevzatie povinnosti zastupovať koordinačné stredisko,
ktoré prerušilo činnosť, dátum a čas, od ktorého preberajú zastupovanie,
b) vydá pokyn operátorom za účelom príjmu a spracovania tiesňových volaní aj za
zastupované koordinačné stredisko na zmenu profilu prihlásenia sa do systému
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podpory riadenia podľa článku 3 ods. 3 z konfigurácie „primárny – sekundárny“
na konfiguráciu „primárny – primárny - sekundárny“ ,
c) organizuje v spolupráci s operačným dôstojníkom Hasičského a záchranného
zboru a vedúcim operátorom krajského operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby plnenie úloh súvisiacich so zastupovaním koordinačného
strediska, ktoré prerušilo činnosť,
d) zabezpečí prostredníctvom zástupcov záchranných zložiek oznámenie o prevzatí
činnosti na zastupovanie iného koordinačného strediska operačným strediskám
v pôsobnosti zastupovaného koordinačného strediska.
(3) Operátor vo všetkých prípadoch spracuje príjem tiesňového volania tak, akoby
prichádzalo z územia v pôsobnosti koordinačného strediska, alebo krajského operačného
strediska nasledovne
a) prijme tiesňové volanie z územia v pôsobnosti iného koordinačného strediska,
b) volanie spracuje rovnakým spôsobom ako pri príjme tiesňového volania
z územného obvodu svojho koordinačného strediska t. j. spracuje tiesňové volanie
vo vlastnej kompetencii alebo presmeruje volanie na vecne príslušného operátora
v rámci vlastného koordinačného strediska alebo na miestne príslušné operačné
stredisko krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo na operačné stredisko
tiesňového volania Horskej záchrannej služby alebo na operačné stredisko Banskej
záchrannej služby Prievidza, alebo operačné stredisko Banskej záchrannej služby
Malacky,
c) operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a
záchranného zboru, Policajného zboru, Horskej záchrannej služby, Banskej
záchrannej služby volanie spracuje a rieši vo vlastnej pôsobnosti a zabezpečí
vyslanie súčasti záchrannej zložky.
Čl. 13
Postup pre ukončenie činnosti zastupovať iné koordinačné stredisko
(1) Pokyn na ukončenie činnosti zastupovať iné koordinačné stredisko, ktoré prerušilo
svoju činnosť vydá príslušnému koordinačnému stredisku podľa článku 3 ods. 2, operátor
technického ohlasovacieho centra (CPM).
(2) Vedúci zmeny zastupujúceho koordinačného strediska po prijatí pokynu na ukončenie
zastupovania koordinačného strediska, ktoré prerušilo svoju činnosť
a) vydá pokyn operátorom a oznámi čas na zmenu profilu prihlásenia sa do
operačného systému a systému podpory riadenia za účelom ukončenia príjmu
a spracovania tiesňových volaní za zastupované koordinačné stredisko na
konfiguráciu “primárny – sekundárny“,
b) organizuje v spolupráci s operačným dôstojníkom operačného strediska krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a vedúcim operátorom krajského
operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ukončenie plnenia úloh
súvisiacich so zastupovaním koordinačného strediska, ktoré prerušilo činnosť,
c) informuje o ukončení zastupovania vrátane oznámenia časového údaja na stálu
službu sekcie, technické ohlasovacie centrum
(CPM) a prostredníctvom
operačného dôstojníka operačného strediska krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru aj na operačné stredisko Prezídia Hasičského a záchranného
zboru,
d) zdokumentuje priebeh zastupovania obdobne ako je uvedené v čl. 7 ods. 2.
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Čl. 14
Prienik informácie o vzniku poruchy, ktorá spôsobila výpadok príjmu tiesňového
volania a činnostiach sprevádzajúcich jej odstránenie
O vzniku poruchy, ktorá spôsobila výpadok príjmu tiesňového volania a činnostiach
sprevádzajúcich jej odstránenie informuje
a) vedúci zmeny stálu službu sekcie a prostredníctvom operačného dôstojníka
operačného strediska krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru aj
operačné stredisko Prezídia Hasičského a záchranného zboru,
b) stála služba sekcie generálneho riaditeľa sekcie,
c) generálny riaditeľ sekcie ministra vnútra, štátneho tajomníka ministerstva, a
riaditeľa komunikačného odboru kancelárie ministra vnútra,
d) operačné stredisko Prezídia Hasičského a záchranného zboru prezidenta
Hasičského a záchranného zboru.
Čl. 15
Komunikácia s verejnosťou
O vzniku poruchy, počas jej odstraňovania a po obnovení štandardnej prevádzky
verejnosť prostredníctvom médií informuje vždy komunikačný odbor kancelárie ministra
vnútra. Ostatné subjekty integrovaného záchranného systému využívajúce technické
a programové prostriedky informačného systému môžu poskytovať informácie súvisiace
s poruchou len na základe poverenia komunikačného odboru kancelárie ministra vnútra.
Čl. 16
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Obvodný úrad v sídle kraja upraví prevádzkový poriadok koordinačného strediska
a ostanú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou koordinačného strediska do 30 dní po
nadobudnutí účinnosti tohto pokynu.
(2) Obvodný úrad v sídle kraja v spolupráci so subjektmi integrovaného záchranného
systému pôsobiacimi na koordinačnom stredisku zabezpečí oboznámenie sa s ustanoveniami
tohto pokynu a z toho vyplývajúcich opatrení operátorov a ostatné osoby zabezpečujúcimi
činnosť koordinačného strediska do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto pokynu.
(3) Obvodný úrad v sídle kraja zabezpečí pre vedúceho zmeny koordinačného strediska
služobný mobilný telefón, ktorý bude využívať výhradne na potreby zabezpečovania činnosti
koordinačného strediska pri vzniku poruchy a počas jej odstránenia.
(4) Obvodný úrad v sídle kraja vytvorí podmienky pre dočasné zriadenie nezávislej
účastníckej telefónnej stanice pevnej telefónnej siete, ktorá bude využívaná pri prerušení
činnosti koordinačného strediska z prevádzkových dôvodov.
(5) Ustanovenie článku 8 ods.2 sa implementovaním signalizačnej siete 7 ktorá
zabezpečuje najmä mimopásmovú signalizáciu pre nadväzovanie hovorov a smerovanie vo
verejnej telekomunikačnej sieti do systému podpory na koordinačnom stredisku neuplatňuje.
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Čl. 17
Účinnosť
Tento pokyn nadobúda účinnosť 20. júna 2011

JUDr. Peter Majka, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie integrovaného záchranného systému
a krízového manažmentu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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