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I. časť 

___________________________________________________________________________ 

 

32. 

 

Po k y n 

 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru 

 

z 22. októbra 2010 

 

o  mobilných telefónoch  

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri nadobúdaní, prideľovaní, pouţívaní, 

evidovaní a pri uhrádzaní prevádzkových nákladov za hlasové sluţby a dátové sluţby              

v mobilných sieťach GSM v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „zbor“)  

u s t a n o v u j e m: 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Tento pokyn upravuje nadobúdanie, prideľovanie, pouţívanie, evidovanie                    

a uhrádzanie prevádzkových nákladov za hlasové sluţby a dátové sluţby v mobilných 

sieťach GSM na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium“), 

Poţiarnotechnickom a expertíznom ústave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                

v Bratislave (ďalej len „ústav“), v Strednej škole poţiarnej ochrany Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v Ţiline (ďalej len „škola“), na záchranných brigádach Hasičského             

a záchranného zboru v Malackách, Ţiline a v Humennom (ďalej len „záchranná brigáda“), 

Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„útvar“), krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské 

riaditeľstvo“) a na okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru (ďalej len 

„okresné riaditeľstvo“). 

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto pokynu 

a)  mobilný telefón je aktivovaná účastnícka stanica verejných telekomunikačných mobilných 

GSM sietí alebo neskôr zavedených funkčne porovnateľných systémov; mobilný telefón 

sa stáva účastníckou stanicou aţ po jeho aktivácii pridelením účastníckeho čísla                 

a zriadením príslušných sluţieb prostredníctvom SIM karty, 

b) prenosné dátové zariadenie (dátová karta alebo modem) je mobilné internetové pripojenie 

za pevný mesačný poplatok, ktoré slúţi na pripojenie k internetu; pri pouţívaní 

prenosného dátového zariadenia treba dodrţiavať zásady správneho vyuţívania sluţieb 

prevádzkovateľa mobilnej telekomunikačnej siete, 

c) hlasová virtuálna privátna sieť (ďalej len „sieť“) je osobitná elektronická komunikačná 

sluţba umoţňujúca poskytovanie homogénneho technologického prostredia 

a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných podmienok dohodnutých v zmluve 

s poskytovateľom elektronickej komunikačnej sluţby. 
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Čl. 3 

Účel použitia  

 

(1) Mobilný telefón je doplnkovým komunikačným prostriedkom, ktorý sa do 

sluţobnej telekomunikačnej siete zavádza výberovo v obmedzenom rozsahu a za podmienok 

ustanovených v tomto pokyne. Mobilné telefóny sú určené najmä na nepretrţité spojenie za 

účelom operatívneho zabezpečenia plnenia neodkladných hlavných úloh zboru  a na priame 

riadenie a zabezpečenia výkonu sluţby, ak je pouţitie tohto telekomunikačného prostriedku 

účinnejšie ako pouţitie ostatných prostriedkov sluţobného rádiového spojenia alebo 

linkového spojenia. 

 

(2) Na vzájomné sluţobné spojenie, vyrozumenie príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) a zamestnancov Hasičského a záchranného 

zboru (ďalej len „zamestnanec“) a na spojenie so štátnymi orgánmi, organizáciami                  

a s verejnosťou pouţívajú uţívatelia sluţobných mobilných telefónov prednostne beţné 

prostriedky sluţobného pevného (linkového) spojenia  a rádiového spojenia. Uţívateľ pritom 

zohľadňuje najmä efektívne a hospodárne vyuţitie mobilného telefónu vo vzťahu                   

k volanému účastníkovi. 

 

Čl. 4 

Nákup, evidencia a servis 

 

Mobilné telefóny pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu nakupuje, zriaďuje a ich 

evidenciu vykonáva odbor ekonomiky a logistiky prezídia. Evidenciu a zabezpečenie servisu 

mobilných telefónov si ústav a záchranná brigáda vykonávajú sami. Oddelenie informačných 

technológií, spojovacích a telekomunikačných zariadení prezídia zabezpečuje servis pre 

prezídium a vykonáva koordináciu nákupu mobilných telefónov pre prezídium, ústav             

a záchrannú brigádu. Útvar, škola a krajské riaditeľstvo si nákup, zriaďovanie, evidenciu         

a zabezpečovanie servisu vykonávajú sami. 

 

Čl. 5 

Poplatky za služby 

 

(1) Paušálne sadzby mesačných účastníckych poplatkov pre jednotlivé mobilné 

telefóny sa určujú v rámci aktuálnej cenovej ponuky prevádzkovateľa mobilnej 

telekomunikačnej siete výberom najvhodnejšieho programu tak, aby boli pre zbor výhodné 

a zodpovedali výdavkom za ekonomicky zdôvodnenú prevádzku mobilného telefónu. 

Kategóriu uţívateľského paušálu pre jednotlivé mobilné telefóny určuje prezident 

Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezident“). 

 

(2) Ak bol mobilný telefón zriadený v rámci akcie prevádzkovateľa mobilnej 

telekomunikačnej siete, program moţno zmeniť aţ po ukončení platnosti akciovej zmluvy, 

alebo ak v priebehu platnosti zmluvy vznikol iný uţívateľský program prevádzkovateľa 

mobilnej telekomunikačnej siete a  tento je pre uţívateľa výhodnejší. 

 

(3) Pri strate funkčnosti a prevádzkových parametrov mobilného telefónu sa 

postupuje podľa osobitných predpisov.
1)

 

                                                 
1)

   Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov. 
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Čl. 6 

Určovanie rozsahu služieb 

 

(1) Rozsah platených hlasových a dátových sluţieb (napríklad CLIP, 

GPRS/EDGE/HSDPA, GSM (WAP), správa firemnej komunikácie, výpis z účtu) určuje 

a)  pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu prezident, 

b)  pre školu riaditeľ školy, 

c)  pre útvar veliteľ útvaru, 

d) pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva. 

 

(2) Účastníkov pre aktiváciu sluţby prevádzkovateľa mobilnej telekomunikačnej siete 

„roaming“ určuje 

a)  pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu prezident, 

b)  pre školu riaditeľ školy, 

c)  pre útvar veliteľ útvaru, 

d)  pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva. 

 

(3) Zoznam účastníkov pre aktiváciu sluţby prevádzkovateľa mobilnej 

telekomunikačnej siete roaming podľa čl. 6 ods. 2 je uvedený v prílohe č. 1. 

 

Čl. 7 

Úhrada poplatkov 

 

(1) Úhradu fakturovaných výdavkov za pouţívanie mobilného telefónu prezídia 

vykonáva odbor ekonomiky a logistiky prezídia. Úhrady fakturovaných výdavkov za 

pouţívanie mobilného telefónu za ústav, školu, záchrannú brigádu a útvar vykonáva 

prevádzkovo-ekonomické oddelenie ústavu,  školy, záchrannej brigády a útvaru. Úhrady 

fakturovaných výdavkov za pouţívanie mobilného telefónu krajského riaditeľstva 

a okresného riaditeľstva vykonáva prevádzkovo-ekonomické oddelenie krajského 

riaditeľstva.  

 

(2) Maximálny mesačný limit vrátane DPH na prevádzku mobilného telefónu sa 

určuje v týchto sumách: 

a)  prezídium, ústav, škola a záchranná brigáda 

1. prezident  120 € 

2. riaditeľ kancelárie prezidenta a riaditeľ odboru prezídia 60 € 

3. vedúci oddelenia prezídia 35 € 

4. hovorca prezídia  40 € 

5. riaditeľ školy a riaditeľ ústavu 35 € 

6. veliteľ záchrannej brigády 30 € 

7. zástupca riaditeľa školy a zástupca veliteľa záchrannej brigády  25 € 

8. ostatní,  15 €, 

b)  útvar 

1. veliteľ 60 € 

2. zástupca veliteľa 35 € 

3. vedúci oddelenia 30 € 

4. hovorca  30 € 

5. veliteľ hasičskej stanice 20 € 

6. dispozičný mobilný telefón 15 € 

7. GSM brána 133 € 
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8. posádka sanitného vozidla 20 €, 

c)  krajské riaditeľstvo 

1. riaditeľ  60 € 

2. vedúci oddelenia 35 € 

3. hovorca 30 € 

4. ostatní,  15 €, 

d) okresné riaditeľstvo 

1. riaditeľ 35 € 

2. vedúci oddelenia 30 € 

3. veliteľ hasičskej stanice 20 € 

4. zisťovateľ príčin vzniku poţiarov 20 € 

5. ostatní,  15 €. 

 

(3) Sumu maximálneho mesačného limitu uvedenú v odseku 2 tvoria platené sluţby 

prevádzkovateľa mobilnej telekomunikačnej siete podľa čl. 6 ods.1. 

 

(4) Poplatok za prenosné dátové zariadenie (dátovú kartu alebo modem) sa do 

mesačného limitu za prevádzku mobilného telefónu nezapočítava. Maximálny mesačný 

poplatok za prenosné dátové zariadenie vrátane DPH sa určuje v sume 30 €.  

 

(5) Maximálny mesačný limit na prevádzku mobilného telefónu v prípade kumulácie 

funkcií uvedených v odseku 2 (napríklad vedúci oddelenia a hovorca alebo asistent                 

a hovorca) určuje 

a)  pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu prezident, 

b)  pre školu riaditeľ školy, 

c)  pre útvar veliteľ útvaru, 

d) pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva. 

 

(6) Úspory maximálneho mesačného limitu na prevádzku mobilného telefónu podľa 

odseku 2 nemoţno prenášať do ďalšieho mesiaca a ani inak sčítavať. 

 

(7) Prekročenie maximálneho mesačného limitu na prevádzku mobilného telefónu 

podľa odseku 2 uhrádza uţívateľ mobilného telefónu na základe dohody o zráţkach zo 

sluţobného príjmu. Maximálny mesačný limit na ťarchu sluţobného úradu moţno prekročiť 

len z dôvodu plnenia mimoriadnych sluţobných úloh
2) 

na základe písomnej ţiadosti po 

odsúhlasení 

a)  pre prezídium, ústav, záchrannú brigádu, riaditeľa školy, riaditeľa krajského riaditeľstva 

a veliteľa útvaru prezidentom zboru, 

b)   pre školu riaditeľom školy, 

c)   pre útvar veliteľom útvaru, 

d)   pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľom krajského riaditeľstva. 

 

Čl. 8 

Spôsob užívania 

 

(1) Prenos utajovaných skutočností prostredníctvom mobilného telefónu je 

neprípustný. Za obsahovú stránku hovoru z hľadiska moţného úniku utajovaných skutočností 

zodpovedá príslušník alebo zamestnanec, ktorému bol mobilný telefón pridelený. 

                                                 
2)

   § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. 
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(2) Uţívateľ mobilného telefónu musí poznať obsluhu prideleného účastníckeho 

prístroja vrátane programovania jeho funkčných kódov a bezpečnostných kódov, všeobecné 

zmluvné podmienky poskytovania sluţieb a aktuálne cenníky sluţieb vo verejnej 

telekomunikačnej mobilnej GSM sieti, ktorej je účastníkom. 

 

Čl. 9 

Užívacie právo 

 

(1) Uţívacie právo k mobilnému telefónu je viazané na výkon  funkcie, na ktorú bol 

mobilný telefón pridelený. Uţívacie právo prechádza na nového uţívateľa  dňom jeho  

vymenovania do funkcie alebo dňom vymenovania na zastupovanie nadriadeného
3)

 a zaniká 

dňom ukončenia výkonu funkcie alebo dočasného zastupovania. 

 

(2) Ak si povaha veci vyţaduje ponechať uţívacie právo k mobilnému telefónu 

pôvodnému uţívateľovi, je oprávneným v danej veci rozhodnúť  

a)  pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu prezident, 

b)  pre školu riaditeľ školy, 

c)  pre útvar veliteľ útvaru, 

d) pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva. 

 

(3) Uţívateľ, ktorému bol mobilný telefón pridelený, musí 

a) byť v dosahu telekomunikačnej mobilnej GSM siete v čase zabezpečenia potrebnej 

pohotovosti,
4)

 po skončení sluţobného času alebo pracovného času a počas dní 

nepretrţitého odpočinku v týţdni, 

b)  udrţiavať mobilný telefón v prevádzkyschopnom stave, t.j. bez mechanického poškodenia 

s nabitou batériou, 

c) pri strate alebo pri krádeţi mobilného telefónu ihneď ohlásiť túto udalosť  

prevádzkovateľovi mobilnej telekomunikačnej siete z dôvodu jeho zablokovania, 

d) pri strate, krádeţi alebo pri poškodení mobilného telefónu túto udalosť ohlásiť  odboru 

ekonomiky a logistiky prezídia alebo prevádzkovo-ekonomickému oddeleniu podľa 

článku 7. 

 

(4) Systemizácia mobilných telefónov je uvedená v prílohe č. 2.  

 

Čl. 10 

Doplnkové zariadenia 

 

(1) Zoznam uţívateľov prenosného dátového zariadenia (dátovej karty alebo 

modemu) na pripojenie do internetu je uvedený v prílohe č. 3. 

 

(2) O zakúpení a pridelení prenosného dátového zariadenia pre ďalších príslušníkov  

alebo zamestnancov rozhoduje  

a)  pre prezídium, ústav a záchrannú brigádu prezident, 

b)  pre školu riaditeľ školy, 

c)  pre útvar veliteľ útvaru, 

d) pre krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva. 

 

                                                 
3)

   § 49 ods. 8 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
4)

   § 92 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z.  
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Čl. 11 

Dispozičný mobilný telefón 

 

(1) Na zabezpečenie dočasne nevyhnutnej náhrady sluţobného rádiového spojenia, 

linkového spojenia alebo na riešenie krízových situácií s potrebou celoplošného pokrytia 

územia sa zriaďuje dispozičný mobilný telefón určený na kolektívne pouţívanie. 

 

(2) Za účelné a efektívne vyuţívanie dispozičného mobilného telefónu, dodrţiavanie 

stanovených maximálnych mesačných limitov, ostatných zvýšených výdavkov a úloh 

uţívateľa ustanovených v tomto pokyne zodpovedá príslušník a zamestnanec, ktorým bol 

dispozičný mobilný telefón pridelený. 

 

(3) O dočasnom pridelení dispozičného mobilného telefónu rozhoduje pre 

a)   prezídium prezident, 

b)   ústav a školu riaditeľ ústavu alebo riaditeľ školy, 

c)   záchrannú brigádu veliteľ záchrannej brigády, 

d)  útvar veliteľ útvaru, 

e)  krajské riaditeľstvo riaditeľ krajského riaditeľstva, 

f)  okresné riaditeľstvo riaditeľ okresného riaditeľstva. 

 

(4) Na dispozičnom mobilnom telefóne podľa odseku 3 môţe byť aktivovaná sluţba 

„roaming“.  

 

Čl. 12 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Pri dispozičných mobilných telefónoch zriadených podľa článku 11 určených na 

kolektívne vyuţitie sa za účelom spätnej identifikácie priameho dočasného uţívateľa 

mobilného telefónu vedie „Kniha poţičaných dispozičných mobilných telefónov,“ v ktorej sa 

vedú záznamy o tom, kto pouţíval dispozičný mobilný telefón (hodnosť, titul, meno a 

priezvisko, dátum odkedy, dokedy a na aký účel dispozičný mobilný telefón pouţil). Kniha 

poţičaných dispozičných mobilných telefónov je spravidla uloţená na operačnom stredisku 

alebo na operačnom pracovisku. 

 

(2) Presuny mobilného telefónu a dispozičného mobilného telefónu medzi 

príslušníkmi prezídia, ústavu, školy, záchrannej brigády, krajského riaditeľstva, okresného 

riaditeľstva alebo útvaru bez vedomia nadriadeného nie sú prípustné. 

 

Čl. 13 

Prechodné ustanovenie 

 

Maximálny mesačný limit na prevádzku mobilného telefónu podľa čl. 7 ods. 2 pre 

školu a útvar nadobúda účinnosť aţ po zaradení mobilných telefónov do siete. 
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Čl. 14 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 9/2007 o zriaďovaní 

a o pouţívaní mobilných telefónov v Hasičskom a záchrannom zbore v znení pokynu 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 11/2008, pokynu prezidenta Hasičského 

a záchranného zboru a pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 41/2008. 

 

Čl. 15 

Účinnosť 

 

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 

 

 

Č. p.: PHZ-KP1-2010/000364         

 

 

                                                                                             plk. JUDr. Alexander Nejedlý 

   prezident 

         Hasičského a záchranného zboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostanú:  P, V, KP, OEL, OPP a OOR Prezídia HaZZ, PREÚ MV SR v Bratislave, SŠPO MV SR v Ţiline, 

záchranné brigády HaZZ, krajské riaditeľstvá HaZZ, okresné riaditeľstvá HaZZ a HaZÚ hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Na vedomie: OZH, OZ SLOVES a OZ KOVO 

 
Z á z n a m 

 

S pokynom (rozkazom) boli oboznámení (dňa-kým)................................................................................................ 

Zrušenie vykonal............................................................................................................. ........................................... 

Opatrenia.................................................................................................................... ................................................ 

Kontrolou poverený.................................................................................................................................. ................. 

Dátum...........................................Podpis prezidenta (riaditeľa, veliteľa)................................................................. 
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                                                                                                                                            Príloha č. 1 

                                                                                                                     k pokynu č. 32/2010 
 

 

 

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV PRE AKTIVÁCIU SLUŽBY 

PREVÁDZKOVATEĽA MOBILNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ SIETE ROAMING 
 

 

a)   Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

1. prezident,, 

2. riaditeľ kancelárie, riaditeľ odboru, 

3. vedúci oddelenia, 

4. pohotovostný vodič, 

5. dispozičný mobilný telefón, 

 

b)  Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave 

   riaditeľ, 

 

c)   Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline 

  1.   riaditeľ, 

  2.   zástupca riaditeľa, 

 

d)  záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru  

  1.   veliteľ, 

  2.   zástupca veliteľa, 

  3.   dispozičný mobilný telefón, 

 

e)  krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

    1.  riaditeľ, 

    2.  vedúci oddelenia operatívno-technického,  

 

f)   Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1.  veliteľ, 

2.  zástupca veliteľa. 
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                                                                                             Príloha č. 2 

                                                                                             k pokynu č. 32/2010 

 

 

SYSTEMIZÁCIA MOBILNÝCH TELEFÓNOV  

 

a)   Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

1. prezident, 

2. riaditeľ kancelárie, riaditeľ odboru, 

3. vedúci oddelenia, 

4. hovorca,  

5. operačné stredisko, 

6. koordinátor krízovej intervencie, 

7. príslušník zaradený na úseku krízového manaţmentu a civilnej ochrany, 

8. pohotovostný vodič, 

9. 4 ks dispozičný mobilný telefón, 

10. SMS brána na operatívne vyrozumenie o udalostiach, 

  

b)  Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave  

1. riaditeľ, 

2. vedúci oddelenia, 

3. 1 ks pre výjazdovú skupinu zisťovateľov príčin vzniku poţiarov, 

4. 1 ks dispozičného mobilného telefónu,  

      

c)   Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline  

1. riaditeľ, 

2. zástupca riaditeľa, 

3. vedúci oddelenia, 

4. koordinátor krízovej intervencie, 

5. 1 ks dispozičného mobilného telefónu,  

 

d)   záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru 

1. veliteľ, 

2. zástupca veliteľa, 

3. koordinátor krízovej intervencie, 

4. 1 ks pre operačné pracovisko, 

5. 2 ks dispozičných mobilných telefónov, 

         

e)   Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

    1.   veliteľ, 

    2.   zástupca veliteľa, 

    3.   vedúci oddelenia, 

    4.   veliteľ hasičskej stanice, 

    5.   hovorca, 

    6.   1 ks pre posádku sanitného vozidla,       

    7.   lekár útvaru, 

    8.   2 ks na zabezpečenie GSM brány, 

    9.   1 ks pre operačné stredisko, 

  10.   4 ks dispozičných mobilných telefónov, 

 



 11 

f)    krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

1.   riaditeľ, 

2.   kontaktná osoba, 

3    vedúci oddelenia, 

5. hovorca, 

6. 1 ks pre operačné stredisko, 

7. koordinátor krízovej intervencie (Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove), 

8. 4 ks dispozičného mobilného telefónu, 

9. SMS brána na operatívne vyrozumenie o udalostiach, 

       

g)   okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

1. riaditeľ, 

2. vedúci oddelenia, 

3. veliteľ hasičskej stanice, 

4. 1 ks pre operačné stredisko, 

5. 1 ks pre veliteľa skupiny modulu leteckého hasenia,
 
 

6. 1 ks pre zisťovateľa príčin vzniku poţiarov, 

7. 1 ks dispozičného mobilného telefónu pre kaţdú hasičskú stanicu. 
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             Príloha č. 3 

           k pokynu č. 32/2010 

 

 

ZOZNAM UŽÍVATEĽOV PRENOSNÉHO DÁTOVÉHO ZARIADENIA 

(DÁTOVEJ KARTY ALEBO MODEMU) NA PRIPOJENIE DO INTERNETU 

 

 

a)  Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

     1. prezident, 

     2. riaditeľ kancelárie, riaditeľ odboru, 

     3. 5 ks dispozičné, 

 

b)  Požiarnotechický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave 

riaditeľ, 

 

c)  Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline 

     riaditeľ, 

 

d)  záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru 

     veliteľ, 

 

e)  krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

     1. riaditeľ, 

     2. vedúci oddelenia operatívno-technického,  

 

f)  Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

    1. veliteľ, 

    2. zástupca veliteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


